
เซน คอื... 

"อยา่ยดึเอาขอ้สรปุใดเป็นค าตอบ" 

เซน คอื อะไร? สงสยักนัมาก สงสยักนัมานาน อา่นมาก็มาก ฟงัมาก็มาก แตเ่ลว้เซน คอื
อะไร? 

จะศกึษาเซนจากประวตัศิาสตร ์จากรากศพัท ์น ัน่ก็ไมใ่ชเ่ซน เซน
คอืปรชัญาหรอื? ก็ไมใ่ชอ่กี ถา้จะใหเ้รยีกเห็นจะเรยีกวา่เซนคอื
ธรรมน ัน่แหละ พอฟงัไดห้นอ่ย เขา้ถงึเซน คอืเขา้ถงึธรรม แลว้
ขยายความตอ่ไปวา่ธรรมนีร้วมทกุส ิง่ ท ัง้นพิพาน ฯลฯ อะไรก็ตามใจ 

สิง่ทีพ่วกเซนเขามุง่หมายกนัน ัน้ไมใ่ชเ่ร ือ่งธรรมดาท ัว่ๆ ไปทีบ่างคน
เขา้ใจ เพราะพวกเขาไมส่นใจเรือ่งนรก-สวรรคอ์ะไรเลย แมว้า่จะจดัวา่เป็นฝกัใฝ่ทาง
ศาสนาก็ตาม หากแตเ่ขามุง่ไปใหไ้กลกวา่น ัน้มากนกั คอื เนน้ไปทีค่วามหลดุพน้ การ
ตรสัรู ้วมิตุต ิการบรรลธุรรม ซึง่ดใูหด้  ีจะเห็นความแตกตา่งไปจากแนวคตมิหายาน
โดยท ัว่ไป ทีม่กัจะพากนัเนน้ทีก่ารมุง่เน าสรรพสตัวท์ ัง้หลายใหข้า้มพน้วฏัสงสารใหไ้ด้
กอ่น แลว้ตวัเองจงึคอ่ยบรรลธุรรม ดงัน ัน้ ในแงห่นึง่ เซน จงึคลา้ยคลกึกบัทางเถรวาท
มาก และในขอ้วตัรปฏบิตับิางประการ เซนก็ดูๆ  ไปจะละมา้ยกบัเถรวาทส านกัวดัป่าที่
เนน้วปิสัสนา เป็นอยา่งมากเชน่กนั 

ทา่นโตสยุเป็นอาจารยเ์ซนผูห้น ึง่ ซึง่ไดล้ะทิง้แบบแผนการใชช้วีติในวดัออกไปอาศยัอยู่
รว่มกบัคนขอทานท ัง้หลายใตส้ะพานแหง่หนึง่ เม ือ่ทา่นชราภาพมากขึน้ เพือ่นของทา่น
คนหนึง่ก็ชว่ยขอทานอาหารมาใหท้า่นใชย้งัชพี และแสดงใหท้า่นเห็นถงึวธิกีารรวบรวม
เอาขา้วมาท าเป็นน า้สม้ (ไวร้บัประทาน) และทา่นโตสยุก็ท าเชน่นีไ้ปจนสิง้อายขุยัของ
ทา่น 

ในขณะทีท่า่นโตสยุก าลงัท าน า้สม้อยูน่ ัน้ คนขอทานคนหนึง่ก็น าเอารปูของพระพทุธเจา้
มาใหท้า่นใบหนึง่ (รปูพระพทุธเจา้อมติาภะซึง่ฝ่ายมหายานถอืวา่ พระพทุธเจา้องคน์ีอ้ยู่
ในสวรรค ์คอยชว่ยเหลอืมนษุยท์ ีท่อ่งบนพระนามของพระองคบ์อ่ยๆ ใหไ้ดข้ ึน้สวรรค ์
และจกัไดน้พิพานในเมอืงสวรรคน์ ัน้) ทา่นโตสยุไดแ้ขวนภาพน ัน้ไวข้า้งฝาผนงักระทอ่ม
ของทา่น และเขยีนไวท้ ีข่า้งๆ ภาพวา่  

"นายอมติาภะ พทุธะ หอ้งนีค้อ่ยขา้งแคบอยูส่กัหนอ่ย ฉนัยงัคงปลอ่ยใหท้า่นเป็นสิง่ทีไ่ม่
จรีงัอยูต่อ่ไปอกีได ้แตอ่ยา่ไดค้ดิวา่ฉนัจะขอรอ้งใหท้า่นชว่ยเหลอืใหฉ้นัไดไ้ปเกดิใน
สวรรคข์องทา่นเลย" 

สิง่ทีพ่วกเซนเนน้มากก็เชน่เดยีวกบัค าสอนพทุธศาสนาสายอืน่ๆ โดยท ัว่ๆ ไป คอืเร ือ่ง
อนจิจงั เร ือ่งอนตัตา ความไมใ่ชต่วัไมใ่ชต่น ความวา่ง ฯลฯ 

กอ่นทีท่า่นนนิากาวะจะจากไป (ตาย) อาจารยเ์ซนทีช่ ือ่อ ิก๊ควิไดแ้วะมาเยีย่ม "จะใหผ้ม
น าทางใหไ้หม?" อิก๊ควิถาม 
นนิากาวะตอบขึน้ "ฉนัมาทีน่ ีแ่ตเ่พยีงล าพงัคนเดยีว และฉนัก็จะไปคนเดยีว คณุจะชว่ย
อะไรฉนัได?้" 
อิก๊ควิตอบวา่ "ถา้คณุคดิวา่คณุมาและไปจรงิๆ แลว้ น ัน่เป็นโมหะ (ความหลงผดิ) ของ
ทา่นละ ขอใหผ้มไดแ้สดงทางซึง่ไมม่กีารมาและไมม่กีารไปใหท้า่นดสูกัหนอ่ยเถดิ" 



ดว้ยค าพดูเพยีงเทา่น ัน้ อิก๊ควิก็ไดช้ว่ยเปิดเผยเสน้ทาง (แหง่ธรรม) ใหแ้กน่นิากาวะ
เรยีบรอ้ยแลว้ และนนิากาวะก็ย ิม้แลว้จากไปอยา่งสงบ  

สภุตู ิ(ส-ุภ-ูต)ิ เป็นศษิยข์องพระพทุธะรปูหนึง่ทีม่คีวามสามารถเขา้ใจในพลงัอ านาจ
ของความวา่งไดเ้ป็นอยา่งด ีซึง่มนัก็เป็นแนวทศันะทีว่า่ไมไ่ดม้อีะไรปรากฏอยูเ่ลย 
นอกจากความสมัพนัธข์องอตัวสิยัและภาววสิยัเทา่น ัน้ 

วนัหนึง่ ทา่นสภุตูไิดน้ ัง่อยูภ่ายใตต้น้ไมต้น้หนึง่ ในอารมณ์แหง่ความวา่งอนัสงูเลศิ และ
ดอกไมก็้ไดห้ลน่โปรยปรายลงมารอบๆ กายของทา่น "พวกเราก าลงัสรรเสรญิทา่นใน
การทีท่า่นเทศนาเรือ่งความวา่งใหแ้กพ่วกเรา" ปวงเทพท ัง้หลายกระซบิแกท่า่นดงันี ้
"แตอ่าตมาภาพยงัไมไ่ดพ้ดูเร ือ่งความวา่งอะไรเลย" ทา่นสภุตูกิลา่ว 
"ทา่นไมไ่ดพ้ดูเร ือ่งความวา่ง, และพวกเรากไ้มไ่ดย้นิเร ือ่งความวา่ง" ปวงเทพกลา่วตอบ 
"นีแ่หละเป็นความวา่งทีแ่ทล้ะ" แลว้มวลดอกไมก็้โปรยปรายลงมาทีท่า่นสภุตูดิจุดงัสาย
ฝน 

เซน ตอือะไร ขอใหข้บกนัตอ่ไป อยา่ยดึเอาขอ้สรปุใดเป็นค าตอบ จงแสวงหาไปอยา่
หยดุ จนกวา่จะพบ "เซน" เขา้ดว้ยตนเองอยา่งตรงๆ 

จาก http://www.geocities.com/knowable2001/zen028.htm 



นทิานเซน : น า้ชาลน้ถว้ย 

โดย พทุธทาสภกิข ุ

 

เรือ่งทีห่นึง่ ซ ึง่ไมอ่ยากจะเวน้เสยี ทัง้ที ่เคยเอย่ถงึแลว้ วันกอ่น คอื เรือ่ง น ้าชาลน้ถว้ย คอืวา่  

อาจารย ์แหง่นกิายเซ็น ชือ่ น ่าอนิ เป็น ผูม้ชี ือ่เสยีง ท่ัวประเทศ และ โปรเฟส
เซอร ์คนหนึง่  เป็น โปรเฟสเซอร ์ทีม่ชี ือ่เสยีง ท่ัวประเทศ ไปหา อาจารยน์ ่าอนิ 
เพือ่ขอศกึษาพระพทุธศาสนาอยา่งเซ็น 

ในการตอ้นรับ ทา่นอาจารย ์น ่าอนิ ไดร้นิน ้าชา ลงในถว้ย รนิจนลน้แลว้ลน้อกี 
โปรเฟสเซอร ์มองดดูว้ยความฉงน ทนดไูมไ่ด ้ก็พดูโพลง่ออกไปวา่ "ทา่นจะใสม่ัน 
ลงไปไดอ้ยา่งไร" ประโยคนี ้มันก็แสดงวา่ โมโห  

ทา่นอาจารย ์น ่าอนิ จงึตอบวา่" ถงึทา่นก็เหมอืนกัน อาตมาจะใสอ่ะไร ลงไป
ไดอ้ยา่งไร เพราะทา่นเต็มอยูด่ว้ย opinions และ speculations ของทา่นเอง" คอื
วา่ เต็มไปดว้ยความคดิ ความเห็น ตามความ ยดึมั่นถอืมั่น ของทา่นเอง และมวีธิี
คดินกึ ค านวณ ตามแบบของทา่นเอง สองอยา่งนีแ้หละ มันท าใหเ้ขา้ใจพทุธ
ศาสนาอยา่งเซ็นไมไ่ด ้เรยีกวา่ ถว้ยชามันลน้  

ทา่นครบูาอาจารยท์ัง้หลาย จะเตอืนสตเิด็กของเราใหรู้ส้กึนกึคดิ เรือ่งอะไรลน้ อะไรไมล่น้ ไดอ้ยา่งไร 
ขอใหช้ว่ยกนัหาหนทาง ในครัง้โบราณ ในอรรถกถา ไดเ้คยกระแหนะกระแหนถงึพวกพราหมณ์ทีเ่ป็นทศิา
ปาโมกข ์ตอ้งเอาเหล็กมาตเีป็นเข็มขดั คาดทอ้งไว ้เนือ่งดว้ยกลัวทอ้งจะแตกเพราะวชิาลน้ นีจ้ะเป็นเรือ่งที่
มคีวามหมายอยา่งไร ก็ลองคดิด ูพวกเรา อาจลน้ หรอื อดัอยูด่ว้ยวชิาท านองนัน้ จนอะไรใส ่ลงไปอกีไมไ่ด ้
หรอื ความลน้นัน้ มนัออกมาอาละวาด เอาบคุคลอืน่ อยูบ่อ่ยๆ บา้งกระมงั  

แตเ่ราคดิดกู็จะเห็นไดว้า่ สว่นทีล่น้ นัน้ คงจะเป็นสว่น ทีใ่ชไ้มไ่ด ้จะจรงิหรอืไม ่ก็ลองคดิ สว่นใดทีเ่ป็น
สว่นทีล่น้ ก็คงเป็นสว่นทีใ่ชไ้มไ่ด ้สว่นทีร่า่งกายรับเอาไวไ้ด ้ก็คงเป็นสว่นทีม่ปีระโยชน ์ฉะนัน้ จรยิธรรม
แท ้ๆ  ไมม่วีันจะลน้ โปรดนกึดวูา่ จรยิธรรม หรอื ธรรมะแท ้ๆ  นัน้ มอีาการลน้ไดไ้หม ถา้ลน้ไมไ่ด ้ก็
หมายความวา่ สิง่ทีล่น้นัน้ มนัก็ไมใ่ชจ่รยิธรรม ไมใ่ชธ่รรมะ ลน้ออกไป เสยีใหห้มด ก็ดเีหมอืนกนั หรอื ถา้
จะพดูอยา่งลกึ เป็นธรรมะลกึ ก็วา่ จติแท ้ๆ  ไมม่วีันลน้ อา้ยทีล่น้นัน้ มนัเป็นของปรงุแตง่จติ ไมใ่ชต่ัวจติแท ้
มนัลน้ไดม้ากมาย แตถ่งึกระนัน้ เราก็ยงัไมรู่ว้า่ จติแทค้อือะไร อะไรควรเป็น จติแท ้และอะไรเป็นสิง่ ที่
ไมใ่ชจ่ติแท ้คอื เป็นเพยีง ความคดิปรงุแตง่ ซึง่จะลน้ไหลไปเรือ่ย นีแ่หละ รบีคน้หาใหพ้บ สิง่ทีเ่รยีกวา่ จติ
จรงิๆ กนัเสยีสกัท ีก็ดเูหมอืนจะด ี

ในทีส่ดุ ทา่นจะพบตัวธรรมะอยา่งสงู ทีค่วรแกน่ามทีจ่ะเรยีกวา่ จติแท ้หรอื จติเดมิแท ้ซึง่ขอ้นัน้ ไดแ้ก ่
ภาวะแหง่ความวา่ง จติทีป่ระกอบดว้ย สภาวะแหง่ความวา่งจาก "ตัวก-ูของก"ู นัน้แหละ คอื จติแท ้ถา้วา่งแลว้ 
มนัจะเอาอะไรลน้ นีเ่พราะเนือ่งจากไมรู่จั้กวา่ อะไรเป็นอะไร จงึบน่กนัแตเ่รือ่งลน้ การศกึษาก็ถกูบน่วา่ ลน้ และ
ทีร่า้ยกาจทีส่ดุ ก็คอื ทีพ่ดูวา่ ศาสนานี ้เป็นสว่นทีล่น้ จรยิธรรมเป็นสว่นลน้ คอืสว่นทีเ่กนิ คอื เกนิตอ้งการ ไม่
ตอ้งเอามาใสใ่จ ไมต่อ้งเอามาสนใจ เขาคดิวา่ เขาไมต่อ้ง เกีย่วกบัศาสนา หรอืธรรมะเลย เขาก็เกดิมาได ้พอ่
แมก่็มเีงนิให ้เขาใชใ้หเ้ขาเลา่เรยีน เรยีนเสร็จแลว้ ก็ท าราชการ เป็นใหญเ่ป็นโต ไดโ้ดยไมต่อ้ง มคีวาม
เกีย่วขอ้ง กบัศาสนาเลย ฉะนัน้ เขาเขีย่ศาสนา หรอื ธรรมะ ออกไปในฐานะ เป็นสว่นลน้ คอื ไมจ่ าเป็น นีแ่หละ 
เขาจัดสว่นลน้ ใหแ้กศ่าสนาอยา่งนี ้คนชนดินี ้จะตอ้งอยู ่ในลักษณะที ่ลน้เหมอืน โปรเฟสเซอรค์นนัน้ ที่
อาจารยน์ ่าอนิ จะตอ้ง รนิน ้าชาใสห่นา้ หรอื วา่รนิน ้าชาใหด้ ูโดยท านองนีท้ัง้นัน้ เขามคีวามเขา้ใจผดิลน้ ความ
เขา้ใจถกูนัน้ยงัไมเ่ต็ม มนัลน้ออกมา ใหเ้ห็น เป็นรปูของ มจิฉาทฎิฐ ิเพราะเขาเห็นวา่ เขามอีะไรๆ ของเขาเต็ม
เป่ียมแลว้ สว่นทีเ่ป็นธรรมะ เป็นจรยิธรรมนี ่เขา้ไมจ่ ุอกีตอ่ไป ขอจงคดิดใูหด้เีถอะวา่ นีแ้หละ คอื มลูเหตทุีท่ า
ใหจ้รยิธรรม รวนเร และ พังทลาย ถา้เรามหีนา้ที ่ทีจ่ะตอ้งผดงุสว่นนีแ้ลว้ จะตอ้งสนใจเรือ่งนี ้

  

   
คัดลอกจาก http://www.dharma-gateway.com/ 
ผูค้ัดลอกและเรยีบเรยีง  hs6kjg 
 



นทิานเซน : เพชรทีห่าไดจ้ากโคลนในถิน่สลมั 
โดย พุทธทาสภกิข ุ

 

เรือ่งทีส่อง เรือ่ง เพชรทีห่าไดจ้ากโคลนในถิน่สลัม อาตมา ตอ้งขอใชค้ าอยา่งนี ้เพราะไมท่ราบ
วา่ จะใชค้ าอยา่งไรด ีทีจ่ะใหร้วดเร็ว และสัน้ๆ ทา่นจะรูส้กึอยา่งไร ก็ตามใจ ทีจ่ะตอ้ง ใชค้ าอยา่งนี ้"เพชร
ทีห่าพบจากโคลนในถิน่สลัม" เรือ่งนีก้็เลา่วา่ 

อาจารยแ์หง่นกิายเซ็นชือ่ กโูด เป็นอาจารยข์องพระจักรพรรดแิหง่ประเทศญีปุ่่ นใน
สมัยนัน้ ทา่นอาจารยอ์งคน์ีช้อบเทีย่วไปไหนคนเดยีวโดดๆ อยา่งนักบวชเรร่อ่นแบบ
ปรพิาชก ไมค่อ่ยไดอ้ยูก่ับวดัวาอาราม ครัง้หนึง่ ทา่นเดนิทางไปยังต าบลอโีด เพือ่
ประโยชนอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่ของทา่นทีจ่ะมแีกค่นอืน่ ทา่นไดผ้า่นต าบล ๆ หนึง่  

เย็นวนันัน้ ฝนก็ตกมา ทา่นจงึเปียกปอนไปหมดและรองเทา้ของทา่นทีใ่ช ้เป็น
รองเทา้ท าดว้ยฟาง เพราะ นักบวชนกิายเซ็นใชร้องเทา้ฟางถักทัง้นัน้ เมือ่ฝนตกตลอด
วนัรองเทา้ก็ขาดยุย่ไปหมด ทา่นจงึเหลยีวดวูา่จะมอีะไรทีไ่หน จะแกปั้ญหาเหลา่นีไ้ด ้
บา้ง ก็พบกระทอ่มนอ้ยๆ แหง่หนึง่ในถิน่ใกล ้ๆ  นัน้ เห็นรองเทา้ฟางมแีขวนอยูด่ว้ย ก็คดิ
จะไปซือ้สกัคูห่นึง่ เอาแหง้ๆ มาใส ่เพือ่เดนิทางตอ่ไป หญงิเจา้ของบา้นนัน้ เขาถวาย
เลยไมต่อ้งซือ้ และเมือ่เห็นวา่ เปียกปอนมาก ก็เลยขอนมินตใ์หห้ยดุอยูก่อ่น เพราะฝน
ตกจนค า่ ทา่นก็เลยตอ้งพักอยูท่ีบ่า้นนัน้ ดว้ยค าของรอ้งของหญงิเจา้ของบา้น 

หญงิเจา้ของบา้น เรยีกเด็กๆ และญาติๆ  มาสนทนาดว้ยทา่นอาจารย;์ ทา่นได ้
สงัเกตเห็นวา่ สกลุนีเ้ป็นอยูด่ว้ยความขน้แคน้ทีส่ดุ ก็เลยขอรอ้งใหบ้อกเลา่ตรงๆ โดย
ไมต่อ้งเกรงใจวา่เรือ่งมันเป็นอยา่งไรกัน หญงิเจา้ของบา้นก็บอกวา่  

"สามขีองดฉัิน เป็นนักการพนัน แลว้ก็ดืม่จัด ถา้เผอญิเขาชนะ เขาก็ดืม่มันจนไมม่ี
อะไรเหลอื ถา้เขาแพ ้เขาก็ยมืเงนิคนอืน่ เลน่อกี เพิม่หนีส้นิใหม้ากขึน้ เขาไมเ่คยมา
บา้นเลย เป็นวนัเป็นคนื หรอืหลายวนั หลายคนื ก็ยังม ีดฉัินไมรู่ว้า่จะท าอยา่งไรด"ี 

ทา่นอาจารยก์โูดวา่ ไมต่อ้งท าหรอก ฉันจะชว่ยท า แลว้ก็วา่  

“นี ่ฉันมเีงนิมาบา้ง ชว่ยใหซ้ือ้เหลา้องุน่ มาใหเ้หยอืกใหญ่ๆ  เหยอืกหนึง่ แลว้ก็
อะไรๆ ทีด่ ีๆ  ทีน่่ากนิ เอามาใหเ้ป็นจ านวนเพยีงพอ เอามาวางทีน่ี ่แลว้ก็กลับไปท างาน
ตามเรือ่งเถอะ ฉันจะน่ังอยูท่ีน่ี ่ตรงหนา้ทีบ่ชูา” 

ขอ้นี ้หมายความวา่ บา้นนัน้ก็มหีิง้บชูาพระ เมือ่ผูช้ายคนนัน้ กลับมาบา้นเวลาดกึ 
เขาก็เมา เขาก็พดู ตามประสาคนเมา นีค่ านี ้จะแปลวา่ยังไง Hey! wife; ก็ตอ้งแปลวา่ 
เมยีโวย้! มาบา้นแลว้โวย้; มอีะไรกนิบา้งโวย้ ตัวหนังสอื เขาเป็นอยา่งนี ้ซ ึง่มันก็
เหมอืนๆ กับในเมอืงไทยเรา นีเ้อง นีล่องคดิดวูา่ คนๆ นี ้จะเป็นอยา่งไร  

ฉะนัน้ กโูด ทา่นอาจารยท์ีน่ั่งทีห่นา้หิง้พระก็ออกรับหนา้บอกวา่ 

“ฉันไดม้ทีกุอยา่ง ส าหรับทา่น เผอญิฉันมาตดิฝนอยูท่ีน่ี ่ภรรยาของทา่นเขา
ขอรอ้งใหฉั้นพัก คา้งฝน ทีน่ีต่ลอดคนืนี ้ฉันก็ควรจะมสีว่นตอบแทนทา่นบา้ง ฉะนัน้ 
ขอใหท้า่นบรโิภคสิง่เหลา่นีต้ามชอบใจ  

ชายคนนัน้ดใีจใหญ ่มทัีง้เหลา้องุน่ มทัีง้ปลา มทัีง้อาหารตา่งๆ เขาก็ดืม่และ
รับประทาน จนนอนหลับไปไมรู่ส้กึตัวอยูต่รงขา้งๆ เขา่ของทา่นอาจารย ์กโูด ทีน่ั่ง
สมาธ ิตลอดคนืนัน้ เหมอืนกัน  

ทนีี ้พอตืน่ขึน้มาตอนเขา้ ชายคนนัน้ก็ลมืหมด ไมรู่ว้า่อะไรเป็นอะไร เพราะเมือ่คนื
นีเ้ขาเมาเต็มที ่และถามวา่ ทา่นเป็นใคร  และจะไปขา้งไหน ทา่นอาจารย ์ก็ตอบวา่  

ออ๋! อาตมาคอื กโูด แหง่นครเกยีวโต ก าลังจะไปธรุะทีต่ าบลอโิด ตามเรือ่งทีว่า่
มาแลว้ เมือ่กีน้ี ้ 

ถอ้ยค าอยา่งนี ้มันประหลาดทีว่า่ บางครัง้ก็มอีทิธพิลมากมาย คอืวา่ ชายคนนัน้ 



ละอายจนเหลอืทีจ่ะรูว้า่ จะอยูท่ีไ่หน จะแทรกแผน่ดนิหนไีปทีไ่หนก็ท าไมไ่หว แทรก
ไปไมไ่ด ้มันละอายถงึขนาดอยา่งนัน้แลว้ ก็ขอโทษขอโพย ขอแลว้ขออกี จนไมรู่จ้ะ
ขออยา่งไร ตอ่อาจารยข์องพระจักรพรรด ิซึง่จับพลัดจับผลเูขา้มาอยูท่ีบ่า้นเขา  

ทา่นกโูด ก็ยิม้ละไมอยูเ่รือ่ย แลว้ก็พดูขึน้ชา้ๆ บอกวา่  

"ทกุอยา่งในชวีตินี ้มันเปลีย่นแปลงเรือ่ย เป็นกระแสไหลเชีย่วไปทเีดยีว และทัง้
ชวีตินี ้มันก็สัน้เหลอืเกนิดว้ย ถา้ยังเลน่การพนันและดืม่อยูด่ังนี ้ก็หมดเวลาทีจ่ะท า
อะไรอืน่ใหเ้กดิขึน้ หรอืส าเร็จได ้นอกจากท าตัวเองใหเ้ป็นทกุขแ์ลว้ ก็จะท าให ้
ครอบครัวพลอยตกนรกทัง้เป็นกันไปดว้ย" 

ความรูส้กึอันนีไ้ดป้ระทับใจนายคนนัน้ มอีาการเหมอืนกับวา่ ตืน่ข ึน้มาในโลกอืน่ 
เหมอืนกับตืน่ขึน้มาจากความฝัน ในทีส่ดุ ก็พดูกับทา่นอาจารยว์า่  

“ทีท่า่นอาจารยก์ลา่วนัน้ มันถกูหมดเลย มันถกูอยา่งยิง่ ถา้อยา่งไร ก็ขอใหก้ระผม
ไดส้นองพระคณุอาจารยใ์นค าสัง่สอนทีป่ระเสรฐินี ้เพราะฉะนัน้ ขอใหก้ระผมออก
ตดิตามทา่นอาจารย ์ไปสง่ทา่นอาจารย ์ในการเดนิทางนีส้กัระยะหนึง่” 

ทา่นอาจารยก์โูด ก็บอกวา่ “ตามใจ” 

สองคนก็ออกเดนิทาง ไปไดป้ระมาณ ๓ ไมล ์ทา่นอาจารยก็์บอกวา่ “กลับเถอะ” 

นายคนนีก็้บอก “ขออกีสกั ๕ ไมล”์ 

อาจารยข์ยัน้ขยอใหก้ลับอกีวา่ถงึคราวทีต่อ้งกลับแลว้ นายคนนัน้ ก็บอกวา่ ขออกี
สกั ๑๐ ไมลเ์ถอะ ในทีส่ดุก็ตอ้งยอม พอถงึ ๑๐ ไมล ์ทา่นอาจารย ์ขยัน้ขยอใหก้ลับ 
เขาก็วา่ ขอตลอดชวีติของผมเถอะ  

นีก่็เป็นอนัวา่ ไปกบัทา่นอาจารย ์ไปเป็นนักบวชแหง่นกิายเซน็ ซึง่ตอ่มาก็เป็น ปรมาจารยพ์ทุธ
ศาสนาแหง่นกิายเซน็ในญีปุ่่ น นกิายเซน็ทกุสาขาทีเ่หลอือยูใ่นญีปุ่่ นในทกุวันนี ้ออกมาจากอาจารย์
องคน์ีอ้งคเ์ดยีวเทา่นัน้ ลว้นแตเ่ป็นลกูศษิยท์ีส่บืมาจากอาจารยอ์งคน์ีอ้งคเ์ดยีว ทา่นกลับตัวชนดิที่
เราเรยีกกนัวา่ เพชรทีพ่บจากโคลนในถิน่สลัม นีเ้ป็นอยา่งไรบา้ง ก็ลองคดิด ู

ในประเทศญีปุ่่ น นายกรัฐมนตรบีางคน ก็มาจากเด็กทีข่ายเตา้หู ้หาบหนังสอืพมิพ ์ก็เป็น 
นักเขยีนหนังสอืพมิพน์อ้ยๆ สัน้ๆ และเขือ่งขึน้ๆ จนเป็นบรรณาธกิารหนังสอืพมิพท์ีม่ชี ือ่เสยีง และไป
เป็นนายกรัฐมนตรสีมยัหนึง่ในทีส่ดุ นีเ่ราจะบอกเด็กๆ ตาด าๆ ของเราวา่ สิง่ตา่งๆ นัน้เปลีย่นแปลงได ้
ถงึอยา่งนีก้นัสกัทจีะไดไ้หม เด็กๆ เขาจะมคีวามรูส้กึอยา่งไร ในฐานะของเขา เขาจะท าตัวใหเ้ป็น
เหมอืนกบั "เพชรทีพ่บในโคลนจากถิน่สลัม" ไดอ้ยา่งไร โดยมากเขามกัจะขายตนเองเสยีถกูๆ จน
เป็นเหตใุหเ้ขาวกไปหาความสขุทางเนือ้ทางหนัง ต ่าๆ เตีย้ๆ ไมน่่าดนัูน้ ก็เพราะวา่ เขาเป็นคนทีไ่ม่
เคารพตัวเอง ทอ้ถอยตอ่การทีจ่ะคดิวา่ มนัจะเป็นไดม้ากอยา่งนี ้

พระพทุธเจา้ ทา่นก็ยงัตรัสวา่ เกดิมาเป็นคน นี ่ไมค่วรใหต้ัวเอง "อตฺตาน  น ทเทยฺยโปโส" 
แปลวา่ เป็นลกูผูช้าย เป็นบรุษุ ไมค่วรใหซ้ ึง่ตน  

“ใหซ้ ึง่ตน” นีห้มายความวา่  ยกตนใหเ้สยีแกก่เิลส หรอื ธรรมชาตฝ่ิายต ่า มนัก็ไมไ่ดค้ดิ ทีจ่ะมี
อะไร ทีใ่หญโ่ตมัน่คง ทีจ่ะเป็นน่ัน เป็นนี ่ใหจ้รงิจังได ้ขอ้นี ้เรยีกวา่ เราควรจะถอื เป็นหลักจรยิธรรม 
ขอ้หนึง่ดว้ย เหมอืนกนั 
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นทิานเซน : อยา่งน ัน้หรอื 
โดย พทุธทาสภกิข ุ

 
นทิานที ่สาม ชือ่เรือ่ง "Is that so?" ทา่นลองแปลเอาเองวา่ อยา่งไรมัน ก็คลา้ยๆ กับวา่ 

"อยา่งนัน้หรอื?" นทิานทีส่ามนี ้เลา่วา่ 

ณ ส านักเซ็น ของอาจารย ์เฮ็กกอูนิ ซึง่เป็นวดัทีเ่ลือ่งลอืมาก เป็น
เหมอืนกับวา่ เป็นทีพ่ ึง่ของหมูบ่า้น ทีร่า้นช าใกล ้ๆ  วดันัน้ มหีญงิสาวสวยคน
หนึง่ เป็นลกูเจา้ของรา้น ทนีี ้โดยกะทันหัน ปรากฏวา่ มคีรรภข์ ึน้มา พอ่แม่
เขา พยายาม ขยัน้ขยอถาม ลกูสาวก็ไมบ่อก แตเ่มือ่ถกูบบีคัน้หนักเขา้ ก็ระบุ
ชือ่ ทา่นอาจารย ์เฮ็กกอูนิ 

เมือ่หญงิสาวคนนัน้ระบอุาจารยเ์ฮ็กกอูนิเป็นบดิาของเด็กทีอ่ยูใ่นครรภ ์
พอ่แมโ่กรธเป็นฟืนเป็นไฟ ไปทีว่ดั แลว้ก็ไปดา่ทา่นอาจารยเ์ฮ็กกอูนิ ดว้ย
ส านวนโวหารของคนทีโ่กรธทีส่ดุทีจ่ะดา่ไดอ้ยา่งไร  

ทา่นอาจารยไ์มม่อีะไรจะพดู นอกจากวา่ "Is that so?" คอื วา่ "อยา่งนัน้
หรอื"  

สองคนดา่จนเหนือ่ย ไมม่เีสยีงจะดา่ ไมม่แีรงจะดา่ ก็กลับไปบา้นเอง  

ทนีี ้พวกชาวบา้นทีเ่คยเคารพนับถอื ก็พากันไปดา่วา่เสยีท ีทีเ่คยนับถอื 
อยา่งนัน้ อยา่งนี ้ทา่นก็ไมม่ปีระโยคอะไรทีจ่ะพดู นอกจากวา่ "Is that so?"  

พวกเด็กๆ ก็ยังพากันไปดา่วา่ พระบา้ พระอะไร สดุแทแ้ต ่ทีจ่ะดา่ได ้
ตามภาษาเด็ก ทา่นก็วา่ "Is that so?" ไมม่อีะไรมากกวา่นัน้  

ตอ่มา เด็กคลอดออกมาจากครรภ ์บดิามารดาทีเ่ป็นตายายของเด็ก ก็
เอาเด็กไปทิง้ไวใ้หท้า่นอาจารย ์เฮ็กกอูนิในฐานะเป็นการประชด หรอื อะไรก็
สดุแท ้วา่ "แกตอ้งเลีย้งเด็กคนนี"้  

ทา่นอาจารย ์เฮ็กกอูนิ ก็มแีต ่"Is that so?" ตามเคย  

ทา่นรับเด็กไว ้และตอ้งหานม หาอาหารของเด็กออ่นนัน้ จากบคุคลบาง
คน ทีย่ังเห็นอกเห็นใจ ทา่นอาจารย ์เฮ็กกอูนิอยู ่พอเลีย้งเด็กนัน้ใหร้อดชวีติ 
เตบิโตอยูไ่ด ้ 

ทนีี ้ตอ่มานานเขา้ หญงิคนทีเ่ป็นมารดาของเด็กเหลอืทีจ่ะทนได ้มัน
เหมอืนกับไฟนรก เขา้ไปสมุอยูใ่นใจ เพราะเขาไมไ่ดพ้ดูความจรงิ ฉะนัน้ วนั
หนึง่ เขาจงึไปสารภาพบอกกับบดิามารดาของเขาวา่ บดิาทีแ่ทจ้รงิของเด็ก
นัน้ คอื เจา้หนุ่มรา้นขายปลา  

ทนีี ้บดิามารดา ตายายคูนั่น้ ก็มจีติใจ เหมอืนกับนรกเผาอยูข่า้งใน อกี
ครัง้หนึง่ รบีว ิง่ไปทีว่ดั ไปขอโทษ ขอโพย ตอ่อาจารยเ์ฮ็กกอูนิ ขอแลว้ ขอ
เลา่ๆ เทา่ทีจ่ะรูส้กึวา่ เขามคีวามผดิมากอยา่งไร ก็ขอกันมากมายอยา่งนัน้  

ทา่นก็ไมม่อีะไร นอกจาก Is that so? แลว้ก็ขอหลานคนนัน้ คนืไป  

ตอ่มา พวกชาวบา้นทีเ่คยไปดา่ทา่นอาจารย ์ก็แหก่ันไปขอโทษอกี 
เพราะความจรงิปรากฏขึน้ เชน่นี ้ขอกันใหญ ่ไมรู่ก้ ีส่บิคน ขอกันนานเทา่ไร 
ทา่นก็ไมม่อีะไรจะพดู นอกจาก Is that  so? อกีน่ันเอง  

เรือ่งของเขาก็จบเทา่นี ้



นทิานเรือ่งนี ้จะสอนวา่อยา่งไร เราถอืวา่ นทิานชดุนี ้ก็เหมอืนกับ นทิานอสิป ในทาง
วญิญาณ ในทาง Spiritual point of view 

นทิานเรือ่งนี ้สอนวา่อยา่งไร นัน้หรอื มันก็เหมอืนกับทีพ่ระพทุธเจา้ ตรัสวา่ "นตฺถ ิโลเก 
รโห นาม" และ "นตฺถ ิโลเก อนนฺิทโิต" "การไมถ่กูนนิทา ไมม่ใีนโลก" หรอือะไรท านองนี ้ 

แตท่า่นทัง้หลาย ลองเปรยีบเทยีบดทูหีรอืวา่ ถา้พวกครบูาอาจารย ์ของเราทัง้หลาย 
เป็นผูถ้กูกระท า อยา่งทา่นอาจารยเ์ฮ็กกอูนิ ทา่นจะเป็นอยา่งนีไ้ดไ้หม คอืจะ Is that so? 
ค าเดยีว อยูไ่ดไ้หม  

ถา้ได ้เรือ่งนี ้ก็คงจะไมเ่ป็น อยา่งทีก่ าลังเป็นอยู ่คอื คงจะไมถ่กูฟ้องวา่ ตเีด็กเกนิควร 
หรอื อะไรท านองนัน้ ตอ้งไปถงึศาลก็ม ี 

อาตมาเคยเห็น ครทูีบ่า้นนอก ตอ้งไปพดูกันถงึโรงถงึศาลก็ม ีเพราะตเีด็กเกนิควร เป็น
ตน้ นีค่อื มันหวัน่ไหวตอ่อารมณ์มากเกนิไป จนกระท่ัง เด็กเล็กๆ ก็ท าใหโ้กรธได ้ทเีรือ่งนดิ
เดยีวก็ยังโกรธไดน้ี ่เพราะวา่ ไมย่ดึถอืความจรงิเป็นหลักอยูใ่นใจ มันจงึไหวไปตามอารมณ์ 
โกรธมาก กลัวมาก เกลยีดมาก ลว้นแตเ่ป็นอารมณ์รา้ยไปเสยีทัง้นัน้ ท าไมไมค่ดิวา่ มัน
ไมใ่ช ่เรือ่งราวอะไรมากมาย มันไมใ่ช ่เป็นไปตามเสยีงสว่นมาก ทีย่นืยันวา่ อันนัน้ ตอ้งเป็น
อันนัน้จรงิ ความจรงิ มันตอ้งเป็นความจรงิ ถา้จะมอีเุบกขา ก็ควรจะมอีเุบกขาอยา่งนี ้ไมใ่ช ่
อเุบกขาผดิอยา่งอืน่ ฉะนัน้ เราควรจะฟังของเขาไว ้

   

 
 
คัดลอกจาก http://www.dharma-gateway.com/ 
ผูค้ัดลอกและเรยีบเรยีง  hs6kjg 
 



นทิานเซน : ความเชือ่ฟงั 
โดย พทุธทาสภกิข ุ

 

นทิานเรือ่งทีส่ ี ่เรยีกวา่ เรือ่ง "ความเชือ่ฟัง" 

ธฺยานาจารยช์ือ่ เบ็งกะอ ีเป็นผูม้ชี ือ่เสยีงในการเทศนาธรรม คนทีม่าฟังทา่นนัน้ 
ไมใ่ชเ่ฉพาะแตใ่นวงของ พวกนกิายเซ็น พวกนกิายอืน่ หรอืคนสงัคมอืน่ ก็มาฟังกัน 
ชนชัน้ไหนๆ ก็ยังมาฟัง เพราะวา่ ทา่นไมไ่ดเ้อาถอ้ยค าในพระคัมภรี ์หรอืในหนังสอื 
หรอื ในพระไตรปิฎกมาพดู แตว่า่ค าพดูทกุค านัน้ มันหลั่งไหลออกมาจากความรูส้กึใน
ใจของทา่นเองแท ้ๆ  ผลมันจงึเกดิวา่ คนฟังเขา้ใจ หรอืชอบใจ แหก่ันมาฟัง จนท าให ้
วดัอืน่รอ่ยหรอคนฟัง เป็นเหตใุห ้ภกิษุรปูหนึง่ ในนกิายนชิเิรน โกรธมาก คดิจะท าลาย
ลา้งอาจารยเ์บ็กกะอ ีคนนีอ้ยูเ่สมอ  

วนัหนึง่ ในขณะทีท่า่นองคน์ีก้ าลังแสดงธรรมอยูใ่นทีป่ระชมุ พระทีเ่ห็นแกต่ัวจัด
องคนั์น้ ก็มาทเีดยีว หยดุยนื อยูห่นา้ศาลา แลว้ตะโกนวา่  

“เฮย้! อาจารยเ์ซ็น หยดุ ประเดีย๋วกอ่น ฟังฉันกอ่น ใครก็ตามทีเ่คารพทา่น ทา่นจะ
ท าอยา่งไร ทีจ่ะท าใหฉั้นเคารพเชือ่ฟังทา่นได”้ 

เมือ่ภกิษุอวดดอีงคนั์น้ รอ้งทา้ไปตัง้แตช่ายคารมิศาลา ทา่นอาจารยเ์บ็งกะอ ีก็วา่  

“มาซ ีขึน้มานี ่มายนืขา้งๆ ฉันซ ีแลว้ฉันจะท าใหด้วูา่ จะท าอยา่งไร” 

พระภกิษุนัน้ก็กา้วพรวดพราดขึน้ไปดว้ยความทะนงใจ ฝ่าฝงูคนเขา้ไปยนืหรา อยู่
ขา้งๆ ทา่นอาจารยเ์บ็งกะอ ีทา่นอาจารยเ์บ็งกะอ ีก็วา่  

“ยังไมเ่หมาะ มายนืขา้งซา้ย ดกีวา่” 

พระองคนั์น้ ก็ผลนุมาทเีดยีว มาอยูข่า้งซา้ย ทา่นอาจารยเ์บ็งกะอ ีก็บอกอกีวา่  

“ออ๋! ถา้จะพดูใหถ้นัด ตอ้งอยา่งนี ้ตอ้งขา้งขวา ขา้งขวา” 

พระองคนั์น้ ก็ผลนุมาทางขวา พรอ้มกับมทีา่ทางผยองอยา่งยิง่ พรอ้มทีจ่ะทา้ทาย
อยูเ่สมอ ทา่นอาจารยเ์บ็งกะอจีงึวา่  

“เห็นไหมละ่ ทา่นก าลังเชือ่ฟังฉันอยา่งยิง่ และในฐานะทีท่า่นเชือ่ฟังอยา่งยิง่แลว้ 
ฉะนัน้ ทา่นจงน่ังลง ฟังเทศนเ์ถดิ” 

นีเ่รือ่งก็จบลง  

นทิานอสิปเรือ่งนี ้มันสอนวา่อยา่งไร เหมอืนพระพทุธเจา้ ทา่นตรัสวา่ นวิาโต เอตมฺมงฺ
คลมตุตม  วาโต ก็เหมอืนกะ สบูลมอัดเบง่จนพอง ถา้ นวิาโต ก็คอื ไมพ่องไมผ่ยอง เป็น
มงคลอยา่งยิง่ ขอ้นีย้อ่มแสดงวา่ มวีชิาความรูอ้ยา่งเดยีวนัน้ไมพ่อ ยังตอ้งการไหวพรบิ และ
ปฏภิาณอกีสว่นหนึง่ พระองคน์ีก็้เกง่กาจของนกิายนชิเิรนในญีปุ่่ น แตม่าพา่ยแพอ้าจารย ์ที่
แทบจะไมรู่ห้นังสอื เชน่นี ้ซ ึง่พดูอะไร ก็ไมอ่าศัยหนังสอื เพราะบางท ีก็ไมรู่ห้นังสอืเลย แพ ้
อยา่งสนทิสนม เพราะขาดอะไร ก็ลองคดิด ู 

พวกฝร่ังก็ยังพดูวา่ Be wise in time ฉลาดใหทั้นเวลา โดยกระทันทัน ซึง่บาลก็ีมวีา่ 
"ขโณ มา โว อปุจฺจคา" ขณะส าคัญ เพยีงนดิหนึง่ นดิเดยีวเทา่นัน้ อยา่ไดผ้า่นไปเสยีนะ ถา้
ผา่นไป จะตอ้งมอียา่งยิง่ มฉิะนัน้ จะควบคมุเด็กไมอ่ยู ่ 



เราลองคดิดซูวิา่ เด็กๆ ของเรามปีฏภิาณเทา่ไร เราเองมปีฏภิาณเทา่ไร มันจะสูก้ันได ้
ไหม ลองเทยีบไอควิ ในเรือ่งนีก้ันด ูซึง่เกีย่วกับปฏภิาณนี ้ถา้ครบูาอาจารยเ์รามไีอควิใน
ปฏภิาณนี ้๕ เทา่ของเด็กๆ คอื เหนอืเด็กหา้เทา่ตัว ก็ควรจะไดรั้บเงนิเดอืนหา้เทา่ตัวของที่
ควรจะไดรั้บ หรอืวา่ใครอยากจะเอาสกักีเ่ทา่ ก็เรง่เพิม่มันขึน้ ใหม้ปีฏภิาณไหวพรบิ จน
สามารถสอนเด็กใหเ้ขา้ใจ เรือ่งกรรม เรือ่งอนัตตา เรือ่งนพิพาน ไดอ้ยา่งไรทเีดยีว นีค่อื ขอ้
ทีจ่ะตอ้งอาศัยปฏภิาณ ซึง่วนัหลังก็คงจะไดพ้ดูกันถงึเรือ่งนีบ้า้ง 

 

    
คัดลอกจาก http://www.dharma-gateway.com/ 
ผูค้ัดลอกและเรยีบเรยีง  hs6kjg 
 



นทิานเซน : ถา้จะรกัก็จงรกัอยา่งเปิดเผย 
โดย พทุธทาสภกิข ุ

 

นทิานเรือ่งที ่๕ เรือ่ง "If love, love openly" ถา้จะรัก ก็จงรักอยา่งเปิดเผย. 

ในวดันกิาย เซ็น อกีเหมอืนกัน มภีกิษุ อยูห่ลายสบิรปู และม ีนักบวช
ผูห้ญงิ ทีเ่รยีกวา่ nun อยูค่นหนึง่ ชือ่ เอฉุ่น รวมอยูด่ว้ย เอฉุ่น เป็นหญงิ ที่
สวยมาก แมจ้ะเอาผมออก เสยีแลว้ แมจ้ะใช ้เครือ่งนุ่งหม่ ของนักบวช ที่
ปอนมาก ก็ยังสวย อยา่งยิง่ อยูน่ั่นเอง และท าความ วุน่วาย ใหแ้กภ่กิษุ
ทัง้หมด นัน้มาก แทบวา่ จะไมม่จีติใจ ทีจ่ะสงบได ้ภกิษุองคห์นึง่ ทนอยู่
ไมไ่ด ้ก็เขยีนจดหมาย สง่ไปถงึ ขอรอ้ง ทีจ่ะมกีารพบ อยา่ง private คอืเป็น
การขอพบ เฉพาะตัว เอฉุ่น ก็ไมต่อบจดหมายนัน้ อยา่งไร แตพ่อวนัรุง่ข ึน้ 
ก าลังประชมุ อบรมสัง่สอน กันอยู ่ซ ึง่มชีาวบา้น จ านวนมาก รวมอยูด่ว้ย พอ
สัง่สอน จบลง เอฉุ่น ก็ยนืขึน้ กลา่วถงึ ภกิษุนัน้วา่ ภกิษุทีเ่ขยีนจดหมาย ถงึ
ฉันนัน้ ขอใหก้า้วออกมา ขา้งหนา้ จากหมูภ่กิษุ เหลา่นัน้เถดิ ถา้รักฉันมาก
จรงิๆ ก็จงมากอดฉัน ทีต่รงนี ้ 

แลว้นทิาน ของเขาก็จบ  

นีท่า่นลองคดิดเูองวา่ นทิานอสิปเรือ่งนี ้จะสอนวา่กระไร ก็หมายความวา่ การ
สอน การอบรม ทีต่รงไปตรงมา ตามแบบ ของนกิายเซน็นัน้ กลา้มาก ท าใหค้นเรา 
กลา้หาญมาก และไมม่คีวามลบั ทีจ่ะตอ้งปิดใคร จะวา่อยา่งไรก็ได ้ไมต่อ้งปกปิด 
คอืสามารถ ทีจ่ะเปิดเผยตนเองได ้มสีจัจะ มคีวามจรงิ โดยไมถ่อืวา่ ความลบัมอียู่
ในโลก นีเ้ราจะตอ้งเป็น ผูท้ีป่ฏญิญาตวั อยา่งไรแลว้ จะตอ้งท าอยา่งนัน้ ไมม่ี
ความลบั ทีป่กปิดไว ้จนสะดุง้สะเทอืน แมใ้นการ ทีจ่ะเรยีกตวัเองวา่ "คร"ู อยา่งนี ้
เป็นตน้ บางคนกระดาก หรอื รอ้นๆ หนาวๆ ทีว่า่ จะถกูเรยีกวา่ คร ูหรอื จะถกู
ขอรอ้ง ใหย้นืยัน ปฏญิญา ความเป็นคร ูนีแ้สดงวา่ ไมเ่ปิดเผยเพยีงพอ ยังไมก่ลา้
หาญเพยีงพอ จะกลา้ปฏญิญาวา่ เป็นคร ูจนตลอดชวีติ หรอืไม ่ยิง่ไมก่ลา้ใหญ ่
ใครก าลงัจะ ลงเรอืนอ้ย ขา้มฟาก ไปฟากอืน่ ซึง่ไมใ่ช ่นครของพวกครบูา้ง ก็ดู
เหมอืน ไมก่ลา้เปิดเผย เพราะเราไมช่อบ ความกลา้หาญ และเปิดเผย กนัอยา่ง
สงูสดุ เหมอืน กะคน ในเรือ่งนทิานนี ้

 

    
คัดลอกจาก http://www.dharma-gateway.com/ 
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นทิานเซน : พระพทุธเจา้องคห์นึง่ 
โดย พุทธทาสภกิข ุ

 

นทิานเรือ่งที ่๖ ของเขามวีา่ นทิานเรือ่งนี ้ชือ่เรือ่ง "พระพทุธเจา้องคห์นึง่" 

ในนครโตเกยีว สมัยศักราชเมจ ิมอีาจารยท์ีเ่กง่ๆ อยูส่องคน คนหนึง่ชือ่ 
อันโช เป็นครบูาอาจารยใ์นนกิายชนิงอน คนนีไ้มด่ืม่เลย อกีคนหนึง่ ชือ่ แตน
แซน หรอื ตานซาน ก็แลว้แตจ่ะเรยีก เป็นครบูาอาจารย ์ในมหาวทิยาลัยดว้ย 
ไมเ่คยถอืศลีเลย จงึดืม่จัด หรอื ละโมบในการบรโิภค  

วนัหนึง่ อาจารยอ์ันโชไปเยีย่ม อาจารยต์านซาน ก าลังดืม่อยูพ่อด ี
อาจารยต์านซานก็ถามวา่ จะไมด่ืม่บา้งเทยีวหรอื คอืกลา่วชกัชวนใหด้ืม่
น่ันเอง  

อันโชก็บอกวา่ ไมเ่คยดืม่เลย  

ตานซานก็วา่ คนทีไ่มเ่คยดืม่เลยนัน้น่ะ ไมใ่ชค่น  

ฝ่ายอันโช ก็ฉุนกกึ นิง่เงยีบไปขณะหนึง่ ในทีส่ดุ ก็พดูขึน้มาไดว้า่ ทา่น
วา่ฉันไมใ่ชค่น เพราะเพยีงแตฉั่นไมด่ืม่ ถา้ฉันไมใ่ชค่นแลว้ ฉันจะเป็นอะไร  

อาจารยต์านซาน ก็บอกวา่ เป็นพระพทุธเจา้องคห์นึง่  

แลว้นทิานของเขาก็จบ 

นีเ่ราจะฟังเป็นเรือ่ง การโตต้อบดว้ยโวหาร ก็ได ้แตค่วามจรงิ มันเป็นเรือ่งทีมุ่ง่หมายจะ
สอนตามแบบวธิขีองเขา ทีใ่หค้นส านกึวา่ คนนัน้ยังไมเ่ป็นพระพทุธเจา้คนหนึง่ตา่งหาก ทีว่า่
เป็น พระพทุธเจา้คนหนึง่ ก็เพือ่จะสอนใหรู้ว้า่ ยังไมเ่ป็นพระพทุธเจา้เลยมากกวา่ ซึง่ท าให ้
อาจารยค์นนัน้ก็ชงักกกึไปอกีเหมอืนกัน เพราะมันก็รูต้ัวอยูว่า่ เราก็ไมไ่ดเ้ป็นพระพทุธเจา้สกั
ท ีแลว้เราก็ไมใ่ชเ่ป็นคนแลว้ มันจะเป็นอะไรกัน คนก็ไมเ่ป็นพระพทุธเจา้ก็ไมเ่ป็น แลว้เป็น
อะไร 

ฉะนัน้ เราเองก็เหมอืนกัน เราเป็นครตูามอดุมคตหิรอืยัง หรอืวา่ ถา้ไมเ่ป็นครมูันก็ไมใ่ช่

คร ูถา้เป็นครก็ูตอ้งเป็นคร ูและการทีเ่ขาวา่ เราไมใ่ชค่น เราไมค่วรจะโกรธเลย หรอืแมว้า่ ครู
จะถกูกลา่วหาวา่ อยา่งนัน้ อยา่งนี ้เราก็ไมโ่กรธ ถา้จะพดูถงึ พทุธะตามแบบนกิายเซ็น ก็คอื
วา่ ถา้เรายังเป็นครตูามอดุมคตไิมไ่ด ้เราก็ยังเป็นพทุธะไมไ่ดอ้ยูเ่หมอืนกัน เพราะฉะนัน้ เรา
จะพยายามท าตนไมใ่หเ้ป็นอะไรเลย ใหม้จีติวา่ง ไมรู่ส้กึเป็นอะไรเลย ซึง่หมายความวา่ ให ้
อยูเ่หนอืการถกูวา่ หรอืเขาวา่มา มันก็ไมถ่กู เราเป็นชนดินัน้ กันจะดไีหม คอืวา่ เราเป็นอะไร
อยา่งหนึง่ ซึง่ใครจะวา่อะไร อยา่งไรมา มันก็ไมถ่กูเรา มันก็คงไมม่อีะไร นอกจากเราเป็น 
"วา่งจากตัวเรา" ถา้เราเป็นอยา่งนี ้มันก็จะเป็นอยา่งภเูขา ซึง่ลมจะพัดมากีท่ศิกีท่าง ก็ไม่
สามารถ ท าใหภ้เูขาหวัน่ไหวได ้

ในบาล ีมคี ากลา่วอยู ่ถา้ภเูขาเป็นหนิแทง่หนึง่ ฝังอยูใ่นดนิ ๑๖ ศอก โผลอ่ยูบ่นดนิ ๑๖ 
ศอก ลมไหนจะพัดใหห้วัน่ไหวได ้ถา้เราวา่งจาก ความยดึมั่นถอืมั่น วา่เรามเีกยีรตอิยา่งนัน้
อยา่งนี ้เราเป็นอะไรอยา่งนัน้อยา่งนี ้เมือ่นัน้แหละ เราจะเป็นบคุคลทีล่มไหนพัดมาก็ไมถ่กู 
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นทิานเซน : ใกลพ้ระพทุธเจา้เขา้ไปแลว้ 
โดย พทุธทาสภกิข ุ

 

เรือ่งที ่๗ ชือ่เรือ่ง "ใกลพ้ระพทุธเจา้เขา้ไปแลว้" นีล้องฟังใหด้ ีจะไดรู้ว้า่ เราใกล ้

พระพทุธเจา้ เขา้ไปแลว้  หรอืไม ่" 

นักศกึษาในมหาวทิยาลัยแหง่หนึง่ ไดไ้ปเยีย่มธยานาจารยค์อื อาจารย์

แหง่นกิายเซ็น แหง่หนึง่ ชือ่วา่ กาซาน เพราะนสิติคนนัน้เขาแตกฉานใน

การศกึษา เขาจงึถามอาจารยก์าซานวา่ เคยอา่น ครสิเตยีน ไบเบลิ ไหม 

ทา่นอาจารยก์าซาน ซึง่เป็นพระเถือ่นอยา่งพระสมถะนีจ้ะเคยอา่นไบเบลิได ้

อยา่งไร จงึตอบวา่ เปลา่ ชว่ยอา่นใหฉั้นฟังท ี 

นสิติคนนัน้ ก็อา่นคัมภรีไ์บเบลิ ตอน Saint Mathew ไปตามล าดับ จนถงึ

ประโยคทีว่า่ ไมต่อ้งหว่งอนาคต คอืไมต่อ้งหว่งวนัพรุง่นี ้วนัพรุง่นี ้มันจะเลีย้ง

ตัวมันเองได ้แมแ้ต ่นกกระจอก ก็ไมอ่ดตาย ท านองนี ้

ทา่นอาจารย ์กาซาน ก็บอกวา่ ใครทีพ่ดูประโยคนีไ้ด ้ฉันคดิวา่ เป็นผูรู้ ้

แจง้คนหนึง่ทเีดยีว คอืเป็น An enlighten one คนหนึง่ทเีดยีว แตน่สิติคนนัน้ 

ก็ยังไมห่ยดุอา่น คงอา่นตอ่ไป มคีวามวา่  

"ขอเถดิ แลว้จะได ้จงแสวงหาเถดิ แลว้จะพบ จงเคาะเขา้เถดิ แลว้มันจะ

เปิดออกมา เพราะวา่ ใครก็ตามทีข่อแลว้ จะตอ้งไดรั้บ ใครก็ตาม ทีแ่สวงหา 

แลว้ยอ่มไดพ้บ และใครก็ตาม ทีเ่คาะเขา้แลว้ ประตก็ูจะเปิดออกมา" 

พอถงึตอนนี ้อาจารย ์กาซาน ก็วา่ “แหม วเิศษทีส่ดุ ใครก็กลา่วอยา่งนี ้

ก็ใกลพ้ระพทุธเจา้เขา้ไปแลว้” 

นทิานของเขาก็จบ 

นทิานเรือ่งนีจ้ะสอนวา่อยา่งไร? หมายความวา่ ถา้รูธ้รรมะจรงิ จะไมเ่ห็นวา่มลีัทธคิรสิ

เตยีน หรอื พทุธ หรอื อะไรอืน่ ในจติใจของผูรู้ธ้รรมะจรงิ จะไมรู่ส้กึวา่ มคีรสิต ์มพีทุธ มี

อสิลาม มฮีนิด ูมอีะไร เพราะไมไ่ดฟั้งชือ่เสยีงเหลา่นัน้ ไมต่อ้งเป็นนกิายอะไร ครบูาอาจารย์

ส านักไหน คัมภรีอ์ะไร อา้งหลักฐานชนดิไหน ไมม่จีติใจ หรอื ความรูส้กึ ทีค่า้นหรอื รับฟัง

ถอ้ยค าเหลา่นัน้ จะฟังแตเ่นือ้หาของธรรมะนัน้ และก็เนือ้หาของธรรมะสงู ก็รูไ้ดว้า่ มันเป็น

อยา่งไร สงู ต า่ ก็รูว้า่ สงูต า่ อยา่งทีว่า่ เคาะเขา้เถดิ จะเปิดออกมานี ้มันก็เหมอืนอยา่งทีเ่รา

พดูวา่ ถา้ปฏบิัตใิหถ้กู มันก็จะงา่ย งา่ยทีส่ดุ ในการทีจ่ะบรรลนุพิพาน  

เดีย๋วนี ้ไปนอนหลับสบายกันเสยีหมด ทัง้พระ ทัง้ฆราวาส ก็ได ้ไมม่ใีครเคาะ ไมม่ใีคร

แสวงหา หรอื ไมม่ใีครขวนขวาย น่ันเอง ถา้ฟังกันแต ่เนือ้หาธรรมะแลว้ มันไมม่พีทุธ ไมม่คี

รสิเตยีน หรอื ไมม่เีซ็น ไมม่เีถรวาท ไมม่มีหายาน อยา่งนี ้ไมม่อีาการทีจ่ะเป็นเขา เป็นเรา

เลย จติมันวา่งเสยีเรือ่ย มันจงึมเีขาฝ่ายหนึง่ก็ไมไ่ด ้มเีราอกีฝ่ายหนึง่ก็ไมไ่ด ้ 

ฉะนัน้ ความกระทบกันระหวา่งเขากับเราไมอ่าจจะเกดิ ไมม่ทีางจะเกดิ ไมม่พีืน้ฐานจะ

เกดิ เห็นธรรมะเป็นพระเป็นเจา้ เห็นพระเป็นเจา้เป็นธรรมะไปเสยีเลย เหมอืนอยา่งวา่ พระ

เป็นเจา้ของฝ่ายทีถ่อืศาสนาพระเป็นเจา้นัน้ มกีารสรา้ง มกีารท าลาย มกีารใหร้างวลั มกีาร

ท าอะไร ทกุอยา่งตามหนา้ทีข่องพระผูเ้ป็นเจา้ เราก็มสี ิง่ทีท่ าหนา้ทีอ่ยา่งนัน้ ครบทกุอยา่ง



เหมอืนกัน แตเ่ราไปเรยีกวา่ธรรม เหมอืนกับความหมายของค าวา่ ธรรมะ ทีอ่ธบิายแลว้ใน

การบรรยายครัง้ที ่๑ นัน้ ไมม่อีะไรนอกจาก ธรรมะ แลว้ความโง ่ความหลง คอื อวชิชา 

ตา่งหาก ทีไ่ปสมมตใิหว้า่ เป็นชือ่นัน้ ชือ่นี ้อยา่งนัน้ อยา่งนี ้พวกนัน้ พวกนี ้จนมเีรา มเีขา 

จรยิธรรมทัง้หมดของธรรมชาตทัิง้หมดนัน้มเีรือ่งเดยีว แนวเดยีว สายเดยีว 

ขอใหส้นใจ ในความจรงิขอ้นีเ้ถอะวา่ จรยิธรรมทัง้หมดของโลกนีห้รอืของโลกอืน่ดว้ยก็

ได ้ยอ่มมแีนวเดยีว และสายเดยีว และตรงเป็นอันเดยีวกัน ไมต่อ้งพดูกันวา่ของประเทศนัน้ 

ประเทศนี ้ศาสนานัน้ ศาสนานี ้ในโลกเดยีวกันนี ้ถงึแมว้า่ สิง่ทีเ่ป็นจรยิธรรมจะมหีลายรปู

หรอืหลายเหลีย่ม ดังทีก่ลา่วมาแลว้ แตว่นัแรกนัน้ ก็ยังเป็นอันเดยีว แนวเดยีว สายเดยีวกัน 

อยูน่ั่นเอง มแีตว่า่ ระบบไหน ใกลจ้ดุปลายทาง หรอืยังเทา่นัน้ แตเ่รือ่งตอ้งเป็นเรือ่งเดยีวกัน

หมด ขึน้ชือ่วา่ ธรรมะแลว้ ตอ้งเป็นเรือ่งเดยีวกันหมด แตว่า่อันไหน หรอื ทีใ่ครกลา่วนัน้มัน

ใกลจ้ดุปลายทางเขา้ไปหรอืยัง ฉะนัน้ เราอยา่ไดรั้งเกยีจ อยา่ไดช้งิชงัวา่ คนนัน้ คนนี ้เป็นค

รสิเตยีน แลว้ก็จะตอ้งเป็นศัตร ูเป็นอยา่งนัน้อยา่งนีข้ ึน้มาทเีดยีว ถา้ถอือยา่งนีก็้แปลวา่ ไมรู่ ้

ธรรมะ ยิง่เป็น ครบูาอาจารย ์ดว้ยแลว้ ไมค่วรจะไปรูส้กึท านองนัน้เป็นอันขาด 
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นทิานเซน : ยิง่ใหเ้ร็ว น ัน้แหละจะยิง่ชา้ 
โดย พทุธทาสภกิข ุ

 

นทิานเรือ่ง "ยิง่ใหเ้ร็ว นัน้แหละ จะยิง่ชา้" เรือ่งนี ้จะมปีระโยชนม์าก ส าหรับ ครบูา
อาจารย ์อาตมาจงึเลอืกน ามาเลา่ ใหฟั้ง "ยิง่ใหเ้ร็ว น่ันแหละ จะยิง่ชา้" เรือ่งนี ้ถงึทา่นจะ ไม่
เรยีกตนเองวา่คร ูก็ตาม ก็ควรจะสนใจฟังในฐานะทีว่า่จะเป็นปัจจัยเกือ้กลูแกก่าร เขา้ใจธรรม 
และปฏบิัตธิรรม เรือ่งเลา่วา่  

มหีนุ่มคนหนึง่ เขาอยากจะเป็นนักฟันดาบทีเ่กง่กาจ เขาไปหาอาจารย์
สอนฟันดาบ ใหช้ว่ยสอนเขาใหเ้ป็นนักฟันดาบ เขาถามอาจารยว์า่ จะใชเ้วลา
สกักีปี่ อาจารย ์ตอบวา่ประมาณ 7 ปี เขาชกัจะรวนเร เพราะวา่ 7 ปี นีม้ันเป็น
เวลามใิชน่อ้ย ฉะนัน้ เขาขอรอ้งใหมว่า่ เขาจะพยายาม ใหส้ดุฝีมอื สดุ
ความสามารถ ในการศกึษา ฝึกฝน ทัง้ก าลังกายก าลังใจ ทัง้หมด ถา้เป็น
เชน่นี ้จะใชเ้วลาสกักีปี่ อาจารยก็์บอกวา่ "ถา้อยา่งนัน้ ตอ้งใชเ้วลาสกั 14 ปี" 
แทนทีจ่ะเป็น 7 ปี กลายเป็น 14 ปี  

หนุ่มคนนัน้ก็โอดครวญขึน้มาวา่ บดิาของเขาแกม่ากแลว้ จะตายอยู่
รอมรอ่แลว้ เขาจะพยายามอยา่งยิง่ใหบ้ดิาของเขาไดทั้นเห็นฝีมอืฟันดาบ
ของเขากอ่นตาย เขาจะแสดงฝีมอืฟันดาบของเขา ใหบ้ดิาของเขาชมใหเ้ป็น
ทีช่ ืน่ใจแกบ่ดิา เขาจะพยายาม อยา่งยิง่ทีจ่ะแสดงความสามารถใหทั้นสนอง
คณุของบดิา จะตอ้งใชเ้วลาสกัเทา่ไร ขอใหอ้าจารย ์ชว่ยคดิดใูหด้ีๆ  

ทา่นอาจารยก็์บอกวา่ "ถา้อยา่งนัน้ตอ้ง 21 ปี" นีม้ันเป็นอยา่งไร ขอให ้
นกึด ูแทนทีจ่ะ ลดลงมา มันกลายเป็นเพิม่ขึน้เป็น 21 ปี หนุ่มคนนัน้จะเลน่
งานอาจารย ์อยา่งไรก็ไมไ่ด ้เพราะเป็นอาจารย ์จะท าอยา่งอืน่ก็ไมถ่กู นกึไม่
ออก เพราะไมม่ใีครจะเป็นอาจารยส์อนฟันดาบใหด้กีวา่นี ้ซ ึง่เป็นอาจารยข์อง
ประเทศ ดังนัน้ เขาก็ซงักะตาย อยูไ่ปกะอาจารย ์ดว้ยไมรู่ว้า่จะท าอยา่งไรดี
น่ันเอง 

หลายวนัตอ่มา อาจารยก็์ใชค้นคนนี ้แทนทีจ่ะเรยีกไปสอนใหใ้ชด้าบ ฟัน
ดาบ กลับใหท้ าครัว ใหท้ างานในครัว ใหต้ักน ้าผา่ฟืน หรอือะไรก็แลว้แต ่ที่
เรยีกวา่ ตอ้งท างานในครัว 

หลายวนัลว่งมา วนัหนึง่อาจารยผ์ลนุผลันเขา้ไปในครัวดว้ยดาบสองมอื 
ฟันหนุ่มคนนี ้ทัง้ๆ ทีย่ังไมรู่ส้กึตัว อตุลดุเป็นการใหญ ่เขาก็ตอ้งตอ่สู ้ไปตาม
เรือ่งตามราว ของเขา ตามทีเ่ขาจะสูไ้ด ้โดยใชอ้ะไรแทนดาบ หรอืดว้ยมอื
เปลา่ๆ หรอือะไรก็สดุแท ้สองสามอดึใจแลว้ก็เลกิกัน อาจารยก็์กลับไป แลว้
ตอ่มาอกีหลายวนั เขาก็ถกูเขา้โดยวธินีีอ้กี และมบีอ่ยๆ อยา่งนีเ้รือ่ยไป ไมก่ี่
ครัง้เขาก็กลายเป็นนักฟันดาบขึน้มาได ้โดยไมรู่ส้กึตัว จนกระท่ังอาจารยบ์อก
วา่ กลับบา้นได ้คอืจบหลักสตูรแลว้ และปรากฏวา่ ตอ่มาหนุ่มคนนี ้ก็เป็นนัก
ดาบลอืชือ่ของประเทศญีปุ่่ นไป 

นทิานของเขาก็จบ 

ทา่นลองคดิดวูา่ นทิานเรือ่งนี ้สอนวา่อยา่งไร? ตอบสัน้ๆ ทีส่ดุก็คอืวา่ การท าอะไร ดว้ย
ความ ยดึมั่น ถอืมั่น วา่ตัวตน วา่ของของตนนัน้ ใชไ้มไ่ด ้ไมม่ทีางทีจ่ะเป็น ผลดเีลย คอื ถา้
หนุ่มคนนีย้ังคดิวา่ กจูะด ีกจูะเดน่ อยูล่ะก็ มตีัวก ูเขา้มาฝึก เป็นตัวก ูทีใ่หญเ่อาการ อยู่
เหมอืนกัน ทนีี ้ถา้ยิง่จะท าใหด้ทีีส่ดุ กจูะท าใหเ้กง่ทีส่ดุ ใหเ้ร็วทีส่ดุ อยา่งนีด้ว้ยแลว้ ไอต้ัวก ู
มันยิง่ขยายโตออกไปอกี ถา้ยิง่จะใหทั้นบดิาเห็น บดิาแกม่ากจะตายแลว้ ตัวกมูันยิง่พอง
มากออกไปอกี มันยิง่เรง่รอ้นออกไปอกี อยา่งนีจ้ติไมเ่ป็นสมาธไิด ้จติเต็มอัดอยูด่ว้ยตัวก ู
กลัดกลุม้ไปดว้ยตัวกขูองก ูไมเ่ป็นจติวา่ง ไมเ่ป็นตัวสตปัิญญาอยูใ่นจติ ไมส่ามารถจะมี
สมรรถภาพเดมิแทข้องจติออกมาได ้เพราะมัน กลัดกลุม้อยูด่ว้ยอปุาทาน วา่ ตัวกขูองก ู
หรอื ความเห็นแกต่ัวนี ้มันเลยไมเ่ฉียบแหลม ไมว่อ่งไว ไม ่active อะไรหมด  



ฉะนัน้ ถา้ขนืท าไปอยา่งนีจ้รงิๆ แลว้ จะตอ้งใชเ้วลา 7 ปี หรอืวา่ 14 ปี หรอืวา่ 21 ปี
จรงิๆขณะทีเ่ขาอยูใ่นครัวนัน้ เขาไมม่คีวามรูส้กึวา่ ตัวก ูของก ูกจูะเอาใน 7 ปี หรอืจะใหทั้น
บดิาเห็น อยา่งนีไ้มม่เีลย ก าลังเป็นจติทีว่า่งอยู ่ถงึแมว้า่อาจารยจ์ะผลนุผลัน เขา้ไปใน
ลักษณะอยา่งไร ปฏภิาณของจติวา่ง หรอื จติเดมิแทน้ี ้ก็มมีากพอทีจ่ะตอ่สูอ้อกไปอยา่ง
ถกูตอ้งได ้มันเป็นการเรยีกรอ้งขึน้มา หรอื ปลกุขึน้มาจากหลับ ปลกุจติอันนี ้ข ึน้มาจากหลับ 
ตามวธิขีองอาจารยท์ีเ่ชีย่วชาญโดยเฉพาะ มาเป็นจติทีเ่บกิบานเต็มที ่ซ ึง่ตอ่ไปก็เอาไป
ใชไ้ดเ้ลย เขาจงึเป็นผูส้ าเร็จหลักสตูรโดยวธิปีระหลาดนัน้ ภายในไมถ่งึ 7 ปี หรอื ภายในไม่
ถงึปี อยา่งนีเ้ป็นตน้ 

เกีย่วกับขอ้นี ้อยากจะใหท้า่นครบูาอาจารย ์สนใจทีจ่ะนกึดวูา่ ความรูส้กึทีเ่ป็น ตัวตน 
หรอืเป็นของตนนัน้ อยูท่ีต่รงไหน? เหมอืนอยา่งวา่ เราจะยงิปืน หรอื ยงิธนู หรอืวา่ ขวา้ง
แมน่ ในการกฬีาขวา้งแมน่ ถา้จติของผูข้วา้ง มคีวามรูส้กึเป็นตัวกขูองก ูเป็นชือ่เสยีงของก ู
ชือ่เสยีงของโรงเรยีนของก ูของมหาวทิยาลัยของก ูรัวอยูใ่นใจแลว้ ไมม่วีนัทีจ่ะ ขวา้งแมน่ 
หรอืขวา้งถกูได ้มันสัน่ระรัว อยูด่ว้ยตัวก ูหรอืของกนูี ้ทัง้นัน้ ทีถ่กูนัน้ เมือ่มคีวามตัง้ใจ
ถกูตอ้ง ทีจ่ะท าเพือ่เกยีรตยิศ ชือ่เสยีง ของโรงเรยีน หรอืของอะไรก็ตามแลว้ เขาตอ้งลมื
หมด ลมืแมแ้ตต่ัวก ูโรงเรยีนของก ูมหาวทิยาลัยของก ูเหลอือยูแ่ตส่ตปัิญญา และ 
สตสิมัปชญัญะ ทีจ่ะขวา้งดว้ยอ านาจสมาธ ิเทา่นัน้ คอืพดูตรงๆ ก็วา่ ขณะนัน้มแีตจ่ติทีเ่ป็น
สมาธกิับสตปัิญญาเทา่นัน้ ตัวก ูของก ูไมม่เีลย มันจงึเป็นจติเดมิ เป็นจติตามสภาพจติ มอื
ไมไ้มส่ัน่ ใจไมส่ัน่ ประสาทไมส่ัน่ อะไรๆ ไมส่ัน่ ปกต ิเป็น active ถงึทีส่ดุแลว้เขาจะขวา้ง
แมน่ เหมอืนอยา่งกะ ปาฏหิารยิ ์นีข้อใหเ้ขา้ใจอยา่งนี้ 

หรอืวา่ในการจัดดอกไมใ้นแจกัน คนจัดจะตอ้งท าจติใหว้า่ง จากความเห็นแกต่ัวก ูหรอื
ชือ่เสยีงของก ูตลอดถงึโรงเรยีนของก ูหมูค่ณะของก ูเสยีกอ่น แลว้เสยีบดอกไมไ้ปดว้ยจติ
วา่ง จติบรสิทุธิ ์น่ันแหละ คอื สตปัิญญาลว้นๆ ไมม่ตีัวก ูไมม่ขีองก ูเจอือยู ่ก็จะไดแ้จกันที่
สวยทีส่ดุ ไมเ่คยปรากฏมาแตก่อ่น นีเ่ขาถอืเป็นหลัก ของนกิายเซ็น ฉะนัน้ ขอใหส้นใจ ใน
การทีจ่ะท าอะไร หรอืมชีวีติอยูด่ว้ยความไมม่ตีัวก ูของก ูมันยิง่จ าเป็นมาก ส าหรับครบูา
อาจารย ์ทีจ่ะสอนเด็ก ใหท้ างานฝีมอืด ีดว้ยจติใจทีป่กต ิไมส่ัน่ ในระบบประสาท ไมส่ัน่ใน
ระบบของความคดินกึ หรอืวา่ เมือ่เด็กๆ จะสอบไล ่เมือ่เขารูส้กึตัวอยูแ่ลว้วา่ จะตอ้งสอบได ้
แลว้ จะไปมัวหว่ง กลัวจะสอบตก จะเสยีชือ่ จะเสยีเวลา ถา้สอบไมไ่ด ้จะไปโดดน ้าตาย 
เป็นตน้ จะตอ้งไปนกึท าไม น่ันเป็นเรือ่งตัวก ูของก ูเด็กคนนัน้ จะตอ้งลมืสิง่เหลา่นัน้หมด 
และลมืแมแ้ตก่ระท่ังตัวเอง ค าวา่ "ลมืตัวเอง" นีถ้า้ฟังไมด่แีลว้ ก็จะไมเ่ขา้ใจ แลว้จะรูส้กึ
เถยีงแยง้ขึน้มาวา่ เป็นไปไมไ่ด ้ทีจ่รงิเราลมืตัวเราเองนีไ้ด ้ในลักษณะ หรอืกรณีเชน่ 

เด็กๆ ในขณะสอบไลนั่น้ จะตอ้งลมืหมด แมก้ระท่ังตัวเอง เหลอือยูใ่นใจ แตว่า่ ปัญหา
วา่อยา่งไร มใีจความวา่อยา่งไร แลว้ค าตอบควรจะวา่อยา่งไร ถา้จติใจวา่งจากตัวก ูวา่งจาก
ของกแูลว้ วชิาความรูต้า่งๆ ทีเ่คยสะสมมาตัง้แตแ่รกเรยีนนัน้จะมาหา พร ูมาทเีดยีว ใหเ้ขา
พบค าตอบวา่ อยา่งนัน้อยา่งนี ้และถกูตอ้งทีส่ดุ แตถ่า้เขากลัดกลุม้ อยูด่ว้ยตัวก ูของก ูแลว้ 
แมเ้ขาจะเคยเรยีนมามากอยา่งไร มันก็ไมม่า มันมอีาการ เหมอืนกับลมื นกึไมอ่อก น่ันแหละ 
แลว้มันจะระส า่ระสาย กระสบักระสา่ย รวนเรไปหมด ก็เลยตอบไมไ่ดด้ ีถา้สอบไลด่ว้ยจติ
วา่งนี ้จะไดท้ีห่นึง่ หรอื ยิง่กวา่ทีห่นึง่ เสยีอกี  

ฉะนัน้ เขาจงึมกีารสอนมาก ในเรือ่งทีว่า่ อยา่ท าจติ ทีส่ัน่ระรัว ดว้ยตัวก ูของก ูเพราะวา่ 
การท าอยา่งนัน้ ยิง่จะใหเ้ร็ว มันจะ ยิง่ชา้ทีส่ดุ ตามชือ่ของนทิานวา่ "ยิง่ใหเ้ร็ว มันยิง่ชา้" 
หรอื ทีเ่ราจะพดูวา่ จะเอาใหไ้ด ้มันยิง่จะไมไ่ดเ้ลย หรอืวา่ จะไมเ่อาอะไรเลย มันยิง่จะ 
ไดม้าหมด คอื ไมม่ตีัวเรา ทีจ่ะเอาอะไรเลยแลว้ มันจะไดม้าหมด 

    

 
  

คัดลอกจาก http://www.dharma-gateway.com/ 
ผูค้ัดลอกและเรยีบเรยีง  hs6kjg 
 



นทิานเซน : เซ็นเนือ้ เซ็นกระดกู 
โดย พทุธทาสภกิข ุ

 

นทิานสดุทา้ย ทีอ่ยากจะเลา่ ก็คอื เรือ่ง เกีย่วกับเซ็นเนือ้ เซ็นกระดกู ตามชือ่ ของ
หนังสอื เลม่หนึง่ ซึง่ชือ่วา่ "เซ็นเนือ้ เซ็นกระดกู" คอื หนังสอืทีเ่อามาเลา่นทิานใหฟั้งนีเ้อง ควร
จะทราบถงึค าวา่ เซ็นเนือ้ เซ็นกระดกู ดว้ยจะงา่ยในการเขา้ใจ  

เซ็นเนือ้ เซ็นกระดกู หมายความวา่ ธรรมะชัน้ทีเ่ป็นเนือ้ เป็นกระดกู ยังไมถ่งึเยือ่ใน
กระดกู ธรรมะชัน้ลกึจรงิๆ จัดเป็นชัน้เยือ่ในกระดกู นีเ่ราจะเลา่กันแตเ่รือ่ง ชัน้เนือ้ และชัน้กระดกู 
หมายความวา่ ในนัน้มันม ีชัน้เยือ่ในกระดกูอกีทหีนึง่ ถา้เขา้ไมถ่งึ มันก็ตดิอยู ่แคเ่นือ้แคก่ระดกู 
เหมอืนทีเ่ราไมเ่ขา้ถงึ หัวใจของพระพทุธศาสนา แลว้ก็คยุโวอยู ่ซ ึง่มันเป็น ชัน้เนือ้ ชัน้กระดกู 
ทัง้นัน้ ไมใ่ชช่ัน้เยือ่ในกระดกูเลย และเมือ่จะพดูกันถงึเรือ่งนี ้เขาเลา่นทิานประวตัติอนหนึง่ของ
ทา่นโพธธิรรม คอื อาจารยช์าวอนิเดยีทีไ่ปประเทศจนีทีไ่ปประดษิฐานพระพทุธศาสนานกิายธ
ยานะลงไปในประเทศจนี ซึง่ตอ่มาเรยีกวา่นกิายเซ็น ญีปุ่่ นเรยีกวา่ เซ็น หรอืภาษาจนี เรยีกวา่ 
เสีย่ง 

เมือ่ทา่นโพธธิรรมอยูใ่นประเทศจนีนานถงึ ๙ ปี ทา่นก็อยากจะกลับอนิเดยี ที
นีไ้หนๆ จะกลับทัง้ท ีอยากจะลองสอบดวูา่ บรรดาศษิยต์า่งๆ ทีส่อนไวท้ีน่ี ่ใครจะรู ้
อะไรกีม่ากนอ้ย ก็เลยเรยีกมาประชมุ ถามท านองเป็นการสอบไลว่า่ ธรรมะทีแ่ทจ้รงิ
นัน้คอือะไร ขอ้สอบมเีพยีงสัน้ๆวา่ "ธรรมะทีแ่ทจ้รงิ นัน้คอือะไร?" 

ศษิยช์ัน้หัวหนา้ศษิย ์ทีเ่รยีกวา่ ศษิยช์ัน้มปัีญญา เฉียบแหลม ชือ่ ดโูฟก ุก็
พดูขึน้วา่  

"ทีอ่ยูเ่หนอืการยอมรับ และอยูเ่หนอืการปฏเิสธ นัน้แหละ คอื ธรรมะ ที่
แทจ้รงิ"  

ค าตอบอยา่งนี ้ก็ถกูมากแลว้ ถา้ผูใ้ดฟังไมเ่ขา้ใจเรือ่งนี ้พงึจัดตัวเองวา่ เป็น
ผูท้ีย่ังไมรู่ธ้รรมะไดเ้ลย ไมรู่ธ้รรมะอะไรเลยก็วา่ได ้ถา้ไมรู่จั้ก ส ิง่ทีเ่หนอืการยอมรับ 
และการปฏเิสธ 

ทา่นอาจารย ์ก็บอกวา่ "เอา้! ถกู! แกได ้หนังของฉันไป"  

นีห้มายถงึ หนังทีหุ่ม้ชัน้นอก ไมใ่ชเ่นือ้ ไมใ่ชก่ระดกู คอื ชัน้หนังแท ้ๆ  เสร็จ
แลว้ คนนี ้น่ังลง 

นางชคีนทีช่ ือ่ โซจ ิก็ยนืขึน้แลว้บอกวา่ "สิง่ทีเ่ห็นครัง้เดยีว แลว้เป็นเห็นหมด 
เห็นตลอดกาล น่ันแหละ คอืธรรมะแทจ้รงิ" 

ทา่นอาจารย ์ก็บอกวา่ " เอา้! ถกู! แกได ้เนือ้ของฉันไป" คอืมันถกูกวา่คนที
แรก จงึไดเ้นือ้ไป แลว้เขาก็น่ังลง 

คนทีส่าม ยนืขึน้ ตอบวา่ "ทีไ่มม่อีะไรเลย น่ันแหละ คอื ธรรมะ"  

เขาใชค้ าวา่ ไมม่อีะไรเลย เทา่นัน้ แตเ่ราขยายความออกไปก็ไดว้า่ ไมม่อีะไร
ทีถ่อืเป็นตัวตนเลย น่ันแหละคอืธรรมะแทจ้รงิ 

อาจารย ์ก็บอกวา่ "ถกู! แกได ้กระดกูของฉันไป" คอื ลกึถงึชัน้กระดกู 

ศษิยอ์กีคนหนึง่ เป็นศษิยก์น้กฎุ ิชือ่ เอกา้ ยนืขึน้ หบุปากนิง่ แลว้ยังเมม้ลกึ
เขา้ไป ซึง่แสดงวา่ นิง่อยา่งทีส่ดุ เป็นการแสดงแกอ่าจารยว์า่ นีแ่หละ คอื ธรรมะ 
การทีต่อ้ง หบุปาก อยา่งนีแ้หละ คอืธรรมะ อาจารย ์ก็วา่ "เออ! แกได ้เยือ่ในกระดกู 
ของฉันไป" 

นทิานเรือ่งนี ้สอนวา่อยา่งไร บรรดาครอูาจารยทั์ง้หลาย ซึง่ลว้นแตม่สีตปัิญญาไดศ้กึษา
เลา่เรยีนมามากจงลองคดิด ูค าตอบทีว่า่อยูเ่หนอืการยอมรับและปฏเิสธนัน้ ยังถกูนอ้ยกวา่คนอืน่ 
สว่นผูท้ีต่อบวา่ ลงเห็นทเีดยีวแลว้ เห็นหมด และ เห็นตลอดกาล ดว้ยนีย่ังถกูกวา่ แลว้ทีว่า่ ไมม่ี
อะไรเลยนัน้ ยิง่ถกูไปกวา่อกี แลว้ทีถ่งึกับวา่ มันพดูอะไรออกมาไมไ่ด ้มันแสดงออกมาเป็น
ค าพดูไมไ่ด ้จนถงึหบุปากนิง่นี ้ยิง่ถกูกวา่ไปอกี  



นีแ่หละ พวกเรามสีตปัิญญาละเอยีดสขุมุแยบคาย มคีวามส ารวม ระมัดระวงั สงบอกสงบใจมาก 
จนถงึกับวา่ไมห่วัน่ไหว และเขา้ใจเรือ่งไมห่วัน่ไหว หรอืไมม่อีะไรนีไ้ดห้รอืไม ่ขอใหล้องคดิด ู 

ถงึจะยังท าเดีย๋วนีไ้มไ่ด ้ก็ขอใหเ้ขา้ใจวา่ แนวของมัน เป็นอยา่งนัน้ คนทีรู่อ้ะไรจรงิๆ แลว้ 
จะไมพ่ดูอะไรเลย เพราะรูซ้ ึง้ถงึขนาดทีอ่ยูเ่หนอืวสิยัของการบรรยายดว้ยค าพดู อยา่งทีเ่ลา่จือ้
วา่ "คนรูไ้มพ่ดู คนทีพ่ดูนัน้ไมใ่ชค่นรู"้ นีก็่หมายถงึ ตัวธรรมะจรงิๆ นัน้ มันพดูไมไ่ด ้ถงึแมท้ี่
อาตมาก าลังพดูอยูน่ีก็่เหมอืนกัน ยังไมใ่ชธ่รรมะจรงิ เพราะมันยังเป็นธรรมะทีพ่ดูได ้เอามาพดู
ได ้ลองทบทวนดวูา่ ทา่นเคยเขา้ใจซมึซาบในความจรงิ หรอื ในทฤษฎอีะไรอยา่งลกึซึง้ จน
ทา่นรูส้กึวา่ ทา่นไมอ่าจบรรยายความรูส้กึอันนัน้ออกมาใหผู้อ้ ืน่ฟัง ไดจ้รงิๆ บา้งไหม? ถา้เคย ก็
แปลวา่ ทา่นจะเขา้ใจถงึสิง่ทีพ่ดูเป็นค าพดูไมไ่ด ้

ธรรมะจรงิมันพดูไมไ่ด ้ตอ้งแสดงดว้ยอาการหบุปาก แตข่อใหถ้อืวา่ เราก าลังพดูกันถงึ
เรือ่งวธิ ีหรอื หนทาง ทีจ่ะเขา้ถงึธรรมะจรงิก็แลว้กัน แตว่า่เมือ่เขา้ถงึธรรมะจรงิแลว้ มันเป็นเรือ่ง
ทีจ่ะตอ้งหบุปาก แตถ่งึกระนัน้ มันก็เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งถงึเขา้ขา้งหนา้เป็นแน่นอน ไมม่คีรบูา
อาจารยค์นไหนจะมอีายเุทา่นีอ้ยูเ่รือ่ยไป คงจะเป็นผูใ้หญ ่เป็นคนเฒา่ คนแก ่เห็นโลก ในดา้น
ลกึ เห็นชวีติดา้นลกึโดยสิน้เชงิเป็นแน่ ฉะนัน้จงึควรเตรยีมตัวทีจ่ะเขา้ถงึแนวของธรรมะเสยีแต่
ป่านนี ้จะไมข่าดทนุ และก็ไมใ่ชว่า่ เป็นเรือ่งเศรา้หรอืเป็นเรือ่งน่าเบือ่จนเกนิไป 

ในทีส่ดุ เราจะตอ้งมานกึกัน ถงึเรือ่ง เปลอืก และ เนือ้ บา้ง นทิานทัง้หลายนัน้ มันเหมอืน
เปลอืก สว่น spirit ของนทิานนัน้ เหมอืนกับเนือ้ใน แตว่า่ เปลอืกกับเนือ้ จะตอ้งไปดว้ยกัน ครู
บาอาจารยทั์ง้หลาย อยา่ไดเ้กลยีดเปลอืก และ อยา่ไดย้ดึมั่น ถอืมั่น เอาแตเ่นือ้ มันจะเน่าไป
หมด  

ขอ้นีห้มายความวา่ ถา้เนือ้ไมม่เีปลอืกมันจะเน่า จะตอ้งเป็นเนือ้ทีเ่น่า เนือ้ทีม่เีปลอืกเทา่นัน้
ทีจ่ะไมเ่น่า เหมอืนอยา่งผลไม ้ถา้ไมม่เีปลอืก เนือ้มันจะอยูไ่ดอ้ยา่งไร จะเป็นมังคดุ ทเุรยีนอะไร
ก็ตาม ถา้มันไมม่เีปลอืกของมัน เนือ้ของมันจะอยูไ่ดอ้ยา่งไร จะส าเร็จประโยชน ์ในการบรโิภค
ของเราไดอ้ยา่งไร ทัง้ทีเ่ราตอ้งการบรโิภคเนือ้ เปลอืกของมันก็ตอ้งม ีหรอืวา่ การทีผ่ลไมม้ันจะ
ออกมาจากตน้ มดีอกแลว้ จะเป็นลกู มันยังตอ้งเอาเปลอืกออกกอ่น เพือ่ใหเ้นือ้อาศัยอยูใ่น
เปลอืก แลว้เจรญิขึน้ ถา้ไมม่เีปลอืก สง่เนือ้ออกมากอ่น มันก็เป็นตน้ไมท้ีโ่งอ่ยา่งยิง่ คอื มันจะ
เป็นผลไมข้ึน้มาไมไ่ด ้เพราะเยือ่นัน้ จะตอ้งเป็นอันตราย ไปดว้ย แสงแดด ดว้ยลม ดว้ยอะไร
ตา่งๆ หรอื มดแมลง อะไรก็ตาม ฉะนัน้ มันตอ้งมเีปลอืกทีแ่น่นหนาเกดิขึน้กอ่น เนือ้เจรญิขึน้ใน
นัน้ ก็เป็นผลไมท้ีเ่ตบิโต แก ่สกุ บรโิภคได ้น่ันคอื คณุคา่ของเปลอืก มองดอูกีแงห่นึง่ มันก็ยิง่
กวา่เนือ้ มันมคีา่มากกวา่เนือ้ก็ได ้เพราะมันท าใหเ้นือ้เกดิขึน้ได ้ส าเร็จประโยชน ์แตเ่ราก็ไมม่ใีคร 
กนิเปลอืก เพราะตอ้งการจะกนิเนือ้ ฉะนัน้ เราจะตอ้งจัดเปลอืก และเนือ้ใหก้ลมกลนืกันไป 

นทิานอสิป หรอื นทิานอะไรก็ตาม ตัวนทิาน มันเหมอืนกันกับเปลอืก ทีจ่ะรักษาเนือ้ในไว ้
ใหค้งอยูม่าจนถงึบัดนีไ้ด ้ถา้ไมใ่สไ่วใ้นนทิานแลว้ ความคดิอันลกึล ้าของอสิป อาจจะไมม่าถงึ
เรา มันสญูเสยีกอ่นนานแลว้ และจะไมม่ใีคร สามารถรับชว่งความคดินัน้มาถงึเรา เพราะวา่ เขา
ไมม่กีารขดีการเขยีนในสมัยนัน้ หรอืวา่ เอาตัวอยา่งกัน เดีย๋วนีว้า่ ชนชาตเิอสกโิม ทางแลป
แลนด ์ทางขัว้โลกเหนอืนัน้ ก็ยังมวีฒันธรรม หรอือะไรของเขา เลา่ตอ่กันมา เป็นพันๆปี ยังพดู 
ยังเลา่ ยังสอนกันอยู ่ชนพวกนีไ้มม่หีนังสอืเลย เดีย๋วนีก็้ยังไมม่หีนังสอื  

พวกเอสกโิม อยูใ่น "อกิล"ู หรอื กระทอ่มทีท่ าขึน้ดว้ยแทง่น ้าแข็ง แตพ่อถงึเย็นค า่ลง ก็จดุ
ตะเกยีง เขา้ในกระทอ่ม แลว้คนทีแ่ก ่ชัน้ปู่  ก็น่ังลง เลา่สิง่ตา่งๆ ทีไ่ดย้นิมาจาก บดิา จากปู่  จาก
ทวด เด็กเล็กๆ ก็มา น่ังลอ้มและฟัง ไมใ่ชฟั่งเฉยๆ จ าดว้ย ท าอยา่งนีไ้ป เรือ่ยทกุวนัๆ จนเด็ก
เหลา่นีโ้ตขึน้เป็นผูใ้หญ ่เป็นบดิา เป็นปู่  ก็ยังเลา่ตอ่ไปอกี ฉะนัน้ จงึสบืสิง่ตา่งๆ ไปไดเ้ป็นพันๆ ปี 
แลว้ก็อยูใ่น "เปลอืก" คอืนทิานทัง้นัน้ เขาจะตอ้งเลา่เป็นนทิาน อยา่งนัน้ ชือ่นัน้ ทีน่ั่น อยา่งนัน้ๆ 
ทัง้นัน้ น่ันแหละคอือานสิงสข์องเปลอืก 

    

 
  

คัดลอกจาก http://www.dharma-gateway.com/ 
ผูค้ัดลอกและเรยีบเรยีง  hs6kjg 
 



นทิานเซน เพือ่จติใจงดงาม 
 

 
 

                           ดกึสงัด ขโมยคนหนึง่ ถอืมดียอ่งเขา้ไปในอาราม  ขม่ขูอ่าจารยเ์ซน็ชหีลีว่า่ 

                           "เอาเงนิออกมาเสยีด ีๆ ไมอ่ยา่งนัน้จะฆา่เสยี" 

อาจารยเ์ซน็ชหีลีก่ลา่ววา่ "อยา่มารบกวน อาตมาท าสมาธภิาวนา เงนิอยูใ่นลิน้ชกั ไปหยบิ
เอง!" 

ขโมยคนนัน้รบีไปคน้ทีล่ ิน้ชกั เก็บเอาเงนิไปหมด 
ขณะทีจ่ะจากไปอาจารยเ์ซน็ชหีลีก่ลา่ววา่ "อยา่เอาไปหมดนะ  เหลอืไวห้น่อยใหอ้าตมาซือ้
ดอกไมไ้หวพ้ระพรุง่นี"้ 

ขโมยจงึทิง้เงนิเล็กนอ้ยไวใ้นลิน้ชกั พอหนัหลังจะจากไปอาจารยเ์ซน็ชหีลีก็่กลา่วอกีวา่ "ไม่
ขอบคณุสกัค าหรอื?" 

ขโมยจงึกลา่วขอบคณุกอ่นสาวเทา้จากไป  

หลังจากนัน้ ขโมยผูน้ีไ้ดก้อ่คดขีึน้อกี กระทัง่ถกูมอืปราบจับตวัไวไ้ด  ้ขโมยใหก้ารวา่เคยปลน้
เงนิของอาจารยเ์ซน็ชหีลี่ 
ขณะทีม่อืปราบเรยีกตวัอาจารยเ์ซน็ชหีลีไ่ปใหก้ารชีต้วัจ าเลย  อาจารยช์หีลีก่ลับใหก้ารวา่  
"เขาไมใ่ชข่โมย เขาไมไ่ดป้ลน้อาตมา อาตมาใหเ้งนิเขาเอง เขาขอบคณุอาตมาแลว้" 

ค าใหก้ารของอาจารยเ์ซน็ชหีลีช่ว่ยใหข้โมยผูน้ีไ้ดล้ดหยอ่นผอ่นโทษ  
เมือ่ขโมยผูน้ีพ้น้โทษจงึปลงผมออกบวชขอเป็นศษิยจ์ากอาจารยเ์ซน็ชหีลีอ่ยา่งซาบซึง้ตืน้
ตนัและยนิยอมพรอ้มใจ 

เห็นไดช้ดัวา่อาจารยเ์ซน็ชหีลีเ่ป็นอาจารยเ์ซนทีแ่ทจ้รงิ  ทา่นมเิพยีงละกเิลส บ าเพ็ญธรรม 
เพือ่ใหต้วัเองหลดุพน้จากสงัสารวฏัเทา่นัน้  
ยังชกัน าผูอ้ ืน่สูห่นทางหลดุพน้ดว้ยจติใจเมตตาการณุย์ เป่ียมดว้ยปฏภิาณและสตปัิญญาอนั
เฉียบแหลม 

คนเราถา้ชว่ยตวัเองใหอ้ยูส่ขุสบายไดแ้ลว้ ควรจะชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ดว้ย เพราะการชว่ยเหลอื
ผูอ้ ืน่ก็เทา่กบัสรา้งบญุกศุลใหต้วัเอง  ถงึไมไ่ดห้วงัผลตอบแทนก็ตาม  

    

 
  

คัดลอกจาก http://www.dharma-gateway.com/ 
ผูค้ัดลอกและเรยีบเรยีง  hs6kjg 



นทิานเซน : เมือ่โชอนัตืน่ 
โดย นพ.ประสาน ตา่งใจ 

 

โพสทใ์นลานธรรมเสวนากระทูท้ี ่000144 โดย คณุ : Lynnie [ 16 ก.ค. 2542 ] 

เมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น มเีรือ่งเลา่ทีก่ลา่วถงึโชอันชาวเมอืงเกยีวโต  ผูซ้ ึง่ในบัน้ปลายไดบ้วชเป็น
พระในนกิายโซโตะเซน  เลา่กันวา่ตัง้แตโ่ชอันยังเป็นเด็กเล็ก ๆ  คนทัง้เมอืงเกยีวโตก็รูจั้กโชอันกันถว้น
ท่ัว  ทัง้นีไ้มใ่ชเ่พยีงเพราะโชอันเป็นลกูโทนของเศรษฐทีีรํ่่ารวยทีส่ดุในเมอืงนัน้ หรอืวา่พอ่ของโชอันจะ
เป็นคนใจบญุสนุทานโอบออ้มอารทีีส่ดุในเมอืงนัน้  และไมใ่ชเ่พยีงวา่โชอันเป็นเด็กทีฉ่ลาดกวา่เด็ก
ทัง้หมดในวยัใกลเ้คยีงกัน  

ทัง้ไมใ่ชว่า่เพราะโชอันเป็นเด็กทีเ่รยีบรอ้ยและมจีรยิาวตัรงดงามทีส่ดุคนหนึง่ในเมอืงเกยีวโต  

แตท่วา่สิง่ทีทํ่าใหค้นรูจั้กโชอันดเีป็นพเิศษอยูท่ีค่วามลม้เหลวในกจิการงานในทกุ  ๆ ดา้น
ของโชอัน  จนสดุทา้ยเขาจําตอ้งหนหีายไปจากเกยีวโตตัง้แตก่อ่นวยักลางคน  ไมม่ใีครนกึฝันวา่ใน
ทีส่ดุโชอันผูล้ม้เหลวในชวีติไมเ่ป็นทา่  จะกลายเป็นพระผูร้อบรูป้ฏบิัตเิซน  ทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นปัญญา
กระเดือ่งดังไปท่ัวญีปุ่่ น  ไมม่ใีครคดิวา่เขาจะกลับมาเกยีวโตอกีครัง้หนึง่  หลังจากทีไ่ดห้ายหนา้หายตา
ไปหลายสบิปี 

กลับมาในฐานะของปรมาจารยผ์ูบ้รรลธุรรม ทัง้ ๆ  ทีก่อ่นนีโ้ชอันคอืผูล้ม้เหลวโดยแท ้

ความลม้เหลวของโชอันนัน้เป็นเรือ่งทีช่าวเมอืงเกยีวโตทกุคนรูก้ันท่ัว และบางคนถงึกับนําเอา
เกร็ดชวีติของโชอันไปอปุมาอปุไมยสอนลกูสอนหลาน ถงึความหายนะของโชอันทีเ่ป็นผลของความไม่
เอาไหนอยา่งไมน่่าเชือ่  โชอันทีเ่ป็นคนฉลาดทีส่ดุกลับบรหิารทรัพยส์นิสมบัตไิมเ่ป็น  หลังจากทีท่า่น
เศรษฐผีูเ้ป็นพอ่ตายไป  โชอันไมด่ืม่เหลา้เลน่การพนันหรอืเสเพล  กลับสามารถทําใหท้รัพยส์นิเงนิทอง
ตอ้งมลายสญูหายไปจนหมดสิน้อยา่งรวดเร็วจากการบรหิารงานธรุกจิของเขา 

อยา่งไรก็ตาม หลังจากทีโ่ชอันหมดตัวลง  บรรดาลกูจา้งและคนในบา้นแทบทกุคนของโชอันพา
กันไดด้ ี หลายคนกลายเป็นเศรษฐยีอ่ย ๆ อกีหลายคนมศีักดิศ์รมีฐีานะดกีวา่เดมิ  หรอือยา่งนอ้ยก็
พอมพีอกนิไมต่อ้งอาศัยหรอืเป็นลกูจา้งใครอกีตอ่ไป  น่ันลว้นเป็นผลดผีลพลอยไดจ้ากโชอันทัง้ส ิน้ 

ความลม้เหลวในทางเกยีรตยิศชือ่เสยีงยิง่ไมน่่าเชือ่  แมว้า่ชาวบา้นทกุคนจะรูจั้กโชอัน  หลาย
คนไดอ้าศัยใบบญุของเศรษฐทีีเ่ป็นพอ่  แตด่ว้ยนสิยัยนิยอมประนปีระนอมของเขา  ทําใหไ้มม่ใีครอยาก
เสนอตําแหน่งหนา้ทีอ่ันทรงเกยีรตไิมว่า่อยา่งหนึง่อยา่งใดใหก้ับโชอัน  

ตําแหน่งสําคัญ ๆ กลับไปไดก้ับคนทีเ่รยีนหนังสอืตกแลว้ตกอกี  จนอาจารยท์อ้ใจ  หรอืไมก็่ได ้
กับคนตลบตะแลงขีค้ยุขีเ้หลา้  รา้ยกวา่นัน้ ตําแหน่งทีเ่กีย่วกับความปลอดภัยและความยตุธิรรม กลับไป
ไดก้ับนักเลงหัวไมซ้ามไูรเศษสวะอยา่งไมน่่าเชือ่ 

ทัง้ ๆ ทีม่หีญงิสาวทรงรปูโฉมฐานะและตระกลูดหีลายคนในเมอืง  ทีเ่พยีงแตโ่ชอันสนใจบา้ง
หรอืใชค้วามพยายามบา้งแมเ้พยีงสกัเล็กนอ้ย  ก็จะมโีอกาสไดม้าครอบครองอยา่งแน่นอน  แตโ่ชอันไม่
รูว้า่ไปทําอยา่งไรจงึพลาดไปทัง้หมด  ปลอ่ยใหพ้วกนักเลงคนขีค้ยุรวมทัง้ลกูนอ้งลกูจา้งของโชอันเอง
ควา้เอาไปครองกันจนหมดสิน้ 

ดังนัน้หลังจากทีโ่ชอันกลับมาและเปิดสํานักโซโตะเซน  หลายคนจงึสนใจทีจ่ะเรยีนรู ้ หรอืวา่
ความสําเร็จของการแสวงหาความจรงิจะไดม้าก็ดว้ยความลม้เหลวซํ้าซอ้นทีป่วดรา้ว 

เมือ่หลายคนถาม โชอันจงึเลา่ใหฟั้งวา่  เขาก็ไมรู่ว้า่อะไรคอืความสําเร็จและเขาไมส่นใจตรง
นัน้  โชอันเพยีงบอกวา่ เขารูเ้พยีงวา่เขาไดต้ืน่ข ึน้จากความฝันทีไ่มใ่ชค่วามฝันเทา่นัน้ 

โชอันบรรยายเป็นโคลงทีม่หีา้บท  ตามแนวทีด่ัดแปลงมาจากรา่ยของเดอเมลโลดังนี ้: 

"ขา้เดนิทอ่งเทีย่วอดมือ้กนิมือ้มาสบิเจ็ดปี ทอ่งเทีย่วหาความสําเร็จในโลกกวา้ง พายฝุน เมฆที่
มดืครึม้ ฟ้าแลบฟ้าคะนอง ภาพทีซ่อ้นภาพ ทีแ่ท ้- เบือ้งหลังคอืฟ้าสคีรามตะวนัสทีอง" 

"ขา้จําไดว้า่ขา้เดนิเขา้ไปในถ้ําทีล่กึและมดืสนทิ ขา้ทรดุตัวลงน่ังทีม่มุหนึง่ คนเดยีวแท ้ๆ ขา้ครุน่
คนงึถงึเรือ่งของชวีติ ขา้ครุน่คะนงึถงึชวีติทีเ่ส็งเคร็ง ลม้เหลว ไรค้า่ ไรค้วามหมาย" 

"ขา้เห็นดอกไมบ้นตน้ไมห้ลายตน้รมิทางเดนิ แตก็่เห็นเมล็ดพันธุอ์กีมากกวา่มาก ทีไ่มส่ามารถ
เตบิโตเป็นตน้ได ้หน่ออกีมากทีโ่ตไมทั่นกับถกูเหยยีบ ถกูสตัวแ์ทะววัแพะกัดกนิ แดดรอ้นเฉาตาย" 



"ขา้เห็นไขแ่มลงไขน่กไขต่า่ง ๆ มากมาย โตเป็นตัวแลว้ก็ถกูกัดกนิตายไป บา้งไมทั่นโตก็ฝ่อตก
แตกตายไป ไขเ่ตา่ทะเลเป็นพันเหลอืเพยีงหนึง่ เพยีงเพือ่หนึง่ - พันหมืน่ตอ้งเสยีสละ" 

"ขา้เห็นคนมากหลายแยง่ชงิกันเพือ่เพยีงหนึง่ แยง่ชงิกันเป็นนักแสดงนางงามเป็นดารา แยง่ชงิ
เป็นใหญ.่..ขอขา้กอ่นเป็นหัวหนา้ แยง่ชงิเป็นผูแ้ทนรัฐมนตรมีหาเสนา แยง่กันเป็นนักปราชญเ์ป็น
ศาสดา" 

"ขา้ผา่นวนัชัว่โมงทีไ่รค้วามหมายหลากหลาย คําพดูทีไ่รค้า่หลากหลาย ความคดิพลังงานไรผ้ล
ทีห่ลากหลาย แผนงานโครงการทีไ่รค้วามหมาย เจ็บไขเ้จ็บใจคอื...ความโงท่ีห่ามาเอง" 

"ขา้นกึถงึโอกาสทองแสงแหง่ความสําเร็จ เกยีรตยิศศักดิศ์รทีีข่า้ทิง้มันไป ความงามความ
ยิง่ใหญท่ีไ่มส่นใจ ละทิง้ไปทัง้ทีค่วรหาควรได ้นกึถงึสญัญาทีข่า้ไมเ่คยรักษามัน" 

"ทัง้หมดและเดีย๋วนี.้..ขา้เขา้ใจและวางเฉย ไมเ่สยีดายเสยีใจหรอืรูส้กึผดิ ธรรมชาตหิลากหลาย
ไมเ่ทา่กัน ลําไผม่ยีาวมสีัน้...ทกุตอนทกุขัน้คอืความหมาย หนึง่หรอืหมืน่หรอืพัน...ตา่งกันทีค่วามหมาย
..." (From The Kingdom by Anthony de Mello, 1984) 
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นทิานเซน : ถกู ถกู ถกู 

 

จนีสมัยโบราณ ยังมวีดัพทุธศาสนาใหญอ่ยูว่ดัหนึง่ มรีะเบยีบใหค้นในวดัมาท าวตัรสวดมนต์
กันทกุเชา้ ตอนตสีี ่ครัง้นัน้ มภีกิษุรปูหนึง่ ทกุๆ วนั ทา่นจะขมขีมันตืน่กอ่นเวลาจดุไฟเดนิสอ่งไป
ตามทางปหูนิกอ่นใครๆ เพือ่จับหอยทากทีค่ลานอยูต่ามทางเทา้ ไปปลอ่ยไกลๆ จะไดไ้มถ่กูเหยยีบ
ตาย ทา่นท าอยา่งนีท้กุวนัจนภกิษุรปูอืน่สงัเกตเห็น ก็เลยเกดิการสอบถามขึน้ ภกิษุรปูนัน้ก็ตอบวา่ 

“ผมมชีวีติอยูท่กุวนันี ้ก็เพือ่ประกอบความด ีสรา้งบารมเีรือ่ยไป “  
ภกิษุอกีรปูหนึง่ก็คา้นขึน้วา่ “ทา่นทราบไหม ทีท่ าอยา่งนีเ้หมอืนกับกอ่กรรมท าเข็ญ ท าให ้

ชาวสวนตอ้งเดอืดรอ้นจากหอยทากขา้งนอกเขาก าจัดสตัวช์นดินีก้ันหมดแลว้ เหลอืแตใ่นวดันี่
แหละ ทีย่ังแพรพั่นธุอ์ยู”่   

ภกิษุอกีรปูก็พดูวา่  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ ทา่นมไิดม้เีจตนาใหเ้ป็นภัยแกค่นทัง้หลาย ตรงกันขา้ม
ทา่นก าลังบ าเพ็ญหนา้ทีข่องโพธสิตัว ์ท าการปลดปลอ่ยสตัวแ์ปดหมืน่สีพั่นจากภัยพบิัต ิและยังชว่ย
ปลดปลอ่ยท าความปลอดภัยใหพ้วกเราในวดันี ้ไดบ้ าเพ็ญความบรสิทุธิ ์ไมต่อ้งท าชวีติใหต้กลว่งไป
อกีดว้ย”  

เมือ่ไมส่ามารถตกลงกันได ้ทัง้หมดก็พากันไปหาหลวงพอ่โตกซุนั เจา้อาวาส ทา่นอาจารย์
ผูเ้ฒา่นิง่ฟังการชีแ้จงของแตล่ะราย ดว้ยความกรณุาและเห็นใจเป็นทีส่ดุ ทา่นไดแ้ตจ่อ้งหนา้ตัง้ใจ
ฟังคนนัน้ท ีคนนีท้ ี 

ภกิษุรปูแรกชีแ้จงวา่ “ผมก็มอีายมุากแลว้ มาบวชเรยีนในพทุธศาสนานีก็้เพือ่ท าความด ี
แมแ้ตค่วามดนีอ้ยหนึง่ก็หมั่นประกอบกระท าทัง้กลางวนักลางคนื ยอ่มจะเต็มไดเ้หมอืนหยาดน ้าที
ละหยด ก็อาจเต็มตุม่ได ้อยา่งนีจ้ะวา่เป็นโทษบาปไดอ้ยา่งไรครับ หลวงพอ่” 

ทา่นอาจารยพ์อฟังจบแลว้ก็ตอบแสดงความชอบใจวา่  
“ถกู ถกู ถกูแลว้” 
ภกิษุรปูทีส่อง ชีแ้จงวา่ “ถา้วา่โดยเจตนากันแลว้ หากมคีนใดไปเหยยีบหอยทาก เวลาเดนิ

ไปสวดมนตต์อนมดืๆ น่ันก็มใิชเ่จตนาฆา่ เมือ่ไมม่เีจตนา ก็มใิชเ่ป็นกรรมอันใด ผลยังท าใหช้าวบา้น
ไมต่อ้งเดอืดรอ้นกับหอยทากอันเป็นสตัวท์ าลายพชืผล ทัง้คนในวดัยังปลอดภัยจากโรคทีม่ันเป็น
พาหะอกีดว้ย เป็นผลดทัีง้ตัวเองและผูอ้ ืน่ มใิชห่รอืครับหลวงพอ่” 

ทา่นอาจารยพ์อฟังจบแลว้ก็ตอบแสดงความชอบใจวา่ 
 “ถกู ถกู ถกูแลว้” 
ภกิษุรปูทีส่าม ชีแ้จงวา่ “การบ าเพ็ญธรรมใหค้วามปลอดภัยแกค่นสว่นใหญ ่โดยมใีครคนใด

คนหนึง่เสยีสละ รับเป็นภาระไปเสยี เป็นการเปิดโอกาสใหท้กุๆ คนเขาไดป้ระกอบกระท าความหลดุ
รอดไปตามทางของเขา ตลอดถงึสตัวใ์ดๆ แมจ้ะอยูใ่นรา่งทีต่ า่ตอ้ย ธรรมชาตแิหง่ความตรัสรูก็้มไิด ้
นอ้ยไปหรอืมากขึน้ เพยีงปัญญาญาณโพลงวาบเดยีว ผลกรรมใดๆ แมม้ากนอ้ยเทา่ใด ยอ่มถกูลก
เลกิเสยีหมดสิน้ ดแูตม่หาโจรใจรา้ย บาปกรรมเกรอะกรังก็ยังเปลือ้งกรรมอันอนันตนั์น้ไดเ้พยีงชัว่อดึ
ใจเดยีว อยา่งนีจ้ะมเิป็นการถกูตอ้งหรอืครับหลวงพอ่” 

ทา่นอาจารยพ์อฟังจบแลว้ก็ตอบแสดงความชอบใจวา่  
“ถกู ถกู ถกูแลว้” 
ขณะนัน้ สามเณรอปัุฏฐาก ก าลังน่ังพัดอยูข่า้งหลังอาจารยผ์ูเ้ฒา่ ไดฟั้งเขาชีแ้จงทลีะคนๆ 

และหลวงพอ่ก็ยอมรับวา่แตล่ะรายลว้นถกู ถกู ถกู เณรอดทนฟังตอ่ไปไมไ่ด ้ก็เอย่ขดัขึน้ เพือ่ขอ
โอกาสแสดงความคดิเห็น หลวงพอ่โตกซุนั ทราบดังนัน้ก็เหลยีวหมนุตัวมาฟังอยา่งตัง้ใจสามเณร
อกีรายหนึง่…. 

สามเณรนอ้ยตงิวา่ “หลวงพอ่ไดแ้ตร่อ้งวา่ ถกู ถกู ถกู มันจะมถีกูกันไปหมดทกุฝ่ายได ้
อยา่งไร ถา้มอีันใดถกู อันอืน่ก็ตอ้งผดิซหิลวงพอ่” 

ทา่นอาจารยพ์อฟังจบแลว้ก็ตอบแสดงความชอบใจอกีวา่  
“อะ๊ ! เธอนีก็่ ถกู ถกู ถกูแลว้” 
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นทิานเซน (เถรวาท) : ฆา่พอ่-ฆา่แม ่

 
 

อา่นนทิานเซ็นของคณุสเุมธแลว้ คดิถงึนทิานเซ็นของเถรวาทเหมอืนกัน แตข่องพวก
เรา พระทา่นไมก่ลา้น าออกมาสอน กลัวฆราวาสเขา้ใจผดิ พระสตุตันตปิฎก ขทุทกนกิาย 
คาถาธรรมบท เลม่ ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนา้ที ่165 (พระไตรปิฎกของมหามกฏุ ฯ 91 
เลม่) 

๔. เรือ่งพระลกณุฏกภัททยิเถระ  

[๒๑๗] พระศาสดา เมือ่ประทับอยูใ่นพระเชตวนั ทรงปรารภพระลกณุฏกภัททยิเถระ ตรัส
พระธรรมเทศนานีว้า่ "มาตร ปิตร หนฺตฺวา" เป็นตน้.  

อาคันตกุภกิษุเขา้เฝ้าพระศาสดา 

สมัยหนึง่ ภกิษุอาคันตกุะหลายรปูดว้ยกันเขา้ไปเฝ้าพระศาสดาผูป้ระทับน่ัง ณ ทีป่ระทับ
กลางวนั ถวายบังคมแลว้น่ัง ณ ทีค่วรขา้งหนึง่ ขณะนัน้พระอรหันตอ์งคห์นึง่นามวา่ “ลกณุฏกภัททยิ
เถระ” เดนิผา่นไปในทีไ่มไ่กลจากพระผูม้พีระภาคเจา้.  

พระศาสดาทรงทราบวารจติ(ความคดิ)ของภกิษุเหลา่นัน้แลว้ตรัสวา่ "ภกิษุทัง้หลาย พวก
เธอเห็นหรอื ? ภกิษุนีฆ้า่มารดา-บดิาแลว้เป็นผูไ้มม่ทีกุข ์ไปอยู"่ เมือ่ภกิษุเหลา่นัน้มองดหูนา้กัน
และกันดว้ยความงนุงงสงสยัวา่ "พระศาสดาตรัสอะไรหนอแล ?" จงึกราบทลูวา่ "พระองคต์รัสอะไร 
?" พระศาสดาเมือ่จะทรงแสดงธรรมแกภ่กิษุเหลา่นัน้ จงึตรัสพระคาถานีว้า่:-  

มาตร   ปิตร   หนฺตฺวา              ราชาโน  เทฺว  จ  ขตฺตเิย 

รฏฺฐ   สานุจร   หนฺตฺวา            อนโีฆ   ยาต ิ พฺราหฺมโณ. 

"บคุคลฆา่มารดาบดิา  ฆา่พระราชาผูเ้ป็นกษัตรยิ ์

ทัง้สอง  และฆา่แวน่แควน้พรอ้มดว้ยเจา้พนักงาน 

เก็บสว่ยแลว้  เป็นพราหมณ์  ไมม่ทีกุข ์ ไปอยู.่"  

ในกาลจบเทศนา ภกิษุเหลา่นัน้ด ารงอยูใ่นพระอรหัตแลว้.  

โดยคณุ ดาบส วนัที ่05/06/2545  

ในตอนทา้ยพระอรรถกถาจารยไ์ดอ้ธบิายความไวว้า่ 

ก็ในพระคาถานี ้ บัณฑติพงึทราบวนิจิฉัยวา่  

ตัณหา  ชือ่วา่มารดาเพราะใหส้ตัวทั์ง้หลายเกดิในภพ ๓  เพราะบาลวีา่  "ตัณหายัง
บรุษุใหเ้กดิ." 

อัสมมิานะ ๑  ชือ่วา่บดิา  เพราะอัสมมิานะอาศัยบดิาเกดิขึน้วา่  "เราเป็นราชโอรสของ
พระราชาชือ่โนน้  หรอืเป็นบตุรของมหาอ ามาตยข์องพระราชาชือ่โนน้"  เป็นตน้. 

ทฏิฐทิกุชนดิ  ยอ่มองิสสัสตทฏิฐ ิ และอจุเฉททฏิฐทัิง้สอง  เหมอืนชาวโลกอาศัย
พระราชาฉะนัน้ , เพราะฉะนัน้  สสัสตทฏิฐแิละอจุเฉททฏิฐจิงึชือ่วา่พระราชาผูก้ษัตรยิส์อง
พระองค.์ 



อายตนะ๑๒ (๒) ชือ่วา่แวน่แควน้  เพราะคลา้ยคลงึกับแวน่แควน้ โดยอรรถวา่
กวา้งขวาง.  ความก าหนัดดว้ยอ านาจความยนิด ี ซึง่อาศัยอายตนะนัน้  ดจุบรุษุเก็บ
สว่ย  จัดการสว่ยใหส้ าเร็จ  ชือ่วา่เจา้พนักงานเก็บสว่ย. 

ในพระคาถานี ้ มอีธบิายดังนี ้"ผูช้ ือ่วา่มอีาสวะสิน้แลว้  เพราะกเิลสเหลา่นัน้มตีัณหา
เป็นตน้  อันตนก าจัดได ้ ดว้ยดาบคอือรหัตมรรค-ญาณ  จงึเป็นผูไ้มม่ทีกุข ์ ไปอยู.่" 
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นทิานเซน : ตาบอดตามไฟ 

 
 

มคีนตาบอดคนหนึง่.... ไปมาหาสูท่า่นอาจารยบ์ันเกอ ิเสมอๆ  เมือ่ตอนทีท่า่นยังมชีวีติอยู ่ 

วนัหนึง่ อาจารย ์เห็นวา่คนผูน้ีค้วรจะไดด้วงตาเห็นธรรมเสยีท ี คนืนัน้เมือ่คนตาบอดมาคยุ
อยูท่ีว่ดัจนดกึ บังเอญิเป็นคนืเดอืนมดื ตอนลากลับบา้นทา่นอาจารยก็์ใหค้นชว่ยหาเทยีนไขจดุใส่

โคมกระดาษ ใหเ้ดนิถอืกลับบา้น   

คนตาบอดก็บอกอาจารยว์า่ “ไมต่อ้งหรอกครับ กลางคนืหรอืกลางวนั  ส าหรับผมก็
เหมอืนกัน ผมสามารถกลับเองได ้ ไมว่า่มดืหรอืสวา่งก็มคีา่เทา่กัน ผมชนิเสยีแลว้”  

อาจารยจ์งึวา่  “เอาไฟตามไปเถอะ ตามไปใหค้นอืน่เขา ตา่งหาก เขาจะไดไ้มช่นเอา”  

แลว้คนตาบอดคนนัน้ ก็ถอืโคมเดนิกลับบา้น   

พอมาถงึทีแ่หง่หนึง่ก็มคีนวิง่สวนมา ก าลังจะชน  คนตาบอดจงึตะโกนขึน้วา่ " จะรบีไปไหน
กันพอ่คณุ เธอก าลังจะชนฉันน่ะ  ตามไฟไวใ้หแ้ลว้มองไมเ่ห็นรไึง”   

แลว้ก็มเีสยีงตอบมาวา่ “ไฟดับแลว้ เทยีนของทา่นไหมห้มดแลว้”   

ทันททีีไ่ดย้นิวา่ หมดเชือ้ไฟทีจ่ะตามสอ่งไปไดอ้กี เขาก็โพลงขึน้ ........... 

ดว้ยดวงตาภายใน ณ ทีท่ีย่นือยูน่ั่นเอง  
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นทิานเซน : นรก สวรรค ์มจีรงิหรอื 

 
 

กาลครัง้หนึง่ นานมาแลว้ .................. 

มทีหารชาวญีปุ่่ นแตง่เครือ่งแบบครบเครอ่งพรอ้มทัง้ดาบซามไูรขึน้เขาไปหาอาจารยฮ์ากอูนิ 
ตอ้งการจะไปคยุกับพระ เพือ่แกข้อ้ขอ้งใจทีม่มีานาน แตไ่มก่ลา้ถามผูอ้ืน่ กลัวจะถกูหาวา่เป็นคนไม่
มศีาสนา  

เมือ่มาถงึก็ถามทา่นฮากอูนิวา่  

“ทา่นอาจารยข์อรับ ถา้เราจะมาวา่กันตามเป็นจรงิแลว้ นรก สวรรค ์เป็นของมจีรงิหรอืไม ่?”  

ทา่นฮากอูนิหันขวบัมาจอ้งหนา้ทหารคนนัน้ทันทแีตแ่ทนทีจ่ะตอบค าถาม ทา่นกลับยอ้นถาม
เอาวา่  

“เธอเป็นใคร? “  

“กระผมเป็นซามไูร ครับ” ทหารคนนัน้ตอบ  

ทา่นฮากอูนิกลับขึน้เสยีงถามอกีวา่  

“อะไรกัน อยา่งเธอนีน่ะ เป็นทหาร เจา้นายคนไหนนะชา่งไปเอาคนอยา่งเธอมาเป็นลิว่ลอ้
พลไพร ่หนา้อยา่งกะขอทาน”  

โดนหลูเ่กยีรตอิยา่งนี ้นายทหารก็โมโหมากลกุขึน้ฉับไว มอืกมุดาบ  

แตท่า่นฮากอูนิยังกลา่วส าทับอกีวา่  

“ฮ ึมดีาบดว้ยหรอื คมหรอืเปลา่นะ ตัดหัวฉันไดไ้หม ?” 

เหมอืนเอาน ้ามันสาดใสไ่ฟทีค่นุายทหารผูนั้น้ก็ชกัดาบออกมาทันท ีทันใดก็ไดย้นิน ้าเสยีงที่
เป่ียมดว้ยเมตตาของทา่นฮากอูนิวา่  

“นีไ่งลกูเอย๋ ประตนูรกละ่ ทีเ่ธอก าลังเป็นอยู ่ก าลังเหยยีบประตนูรกอยูล่ะ่ ถา้มปีระตแูลว้ 
นรกจะมหีรอืไมล่ะ่ ?” 

ฉับพลันทันทเีหมอืนกับนายทหารก็ส านกึตัว ทรดุตัวกม้ลงกราบทา่นฮากอูนิ แลว้ก็ขอขมา
และฝากตัวเป็นศษิย ์ทา่นก็เลยกลา่วตอ่ไปวา่ 

“นีไ่ง ลกูเอย๋ ประตสูวรรคล์ะ่ ทีเ่ธอก าลังเป็นอยู ่ก าลังเหยยีบประตสูวรรคอ์ยูล่ะ่ ถา้มปีระตู
แลว้ สวรรคจ์ะมหีรอืไมล่ะ่ ?” 
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นทิานเซน : ไปตลาด 
 

 

กาลครัง้หนึง่....... 

มวีดัในพทุธศาสนาเซน ๒ วดั อยูไ่มห่า่งกันมากนัก เวลาเชา้เด็กวดัก็ตอ้งออกไปซือ้ของใน
หมูบ่า้น เด็กคนหนึง่ตอ้งไปเอาผักในหมูบ่า้น จะตอ้งเดนิสวนกับเด็กวดัอกีวดัหนึง่ ไมเ่วน้แตล่ะวนั 
พอเดนิสวนกัน เด็กวดัหนึง่ก็ถามเด็กอกีวดัหนึง่วา่... 

"ไปไหน ?" 

"ไปยังทีท่ีเ่ทา้ฉันพาไปน่ันแหละ" เด็กอกีวดัตอบ 

เด็กคนแรกไดย้นิค าตอบดังนัน้ ก็รูส้กึทึง่ ตอบอยา่งนีต้อ้งไมธ่รรมดา เป็นการแสดงภมูทิาง
เซน ครัน้จะพดูอะไร ก็ยังคดิไมทั่น เดนิสวนกันไปเสยีกอ่น เมือ่กลับถงึวดั จงึเลา่ใหอ้าจารยฟั์ง ถงึ
เรือ่งทีเ่กดิขึน้ เพือ่ใหอ้าจารยช์ว่ยไขความหมายนัน้ 

"พรุง่นีถ้า้เจอก็ใหถ้ามอกี ถา้เขาตอบวา่ จะไปยังทีท่ีเ่ทา้พาไป ใหเ้จา้ถามกลับไปวา่ ถา้เธอ
ไมม่เีทา้ละ่ จะไปทีใ่ด ? หากเจา้ถามอยา่งนี ้เขาจะจน" 

เชา้รุง่ข ึน้วนัตอ่มา เด็กคนแรกก็ใชค้ าถามเดมิตามอยา่งทีซ่กัซอ้มไว ้โดยหวงัจะตอ้น เจา้คน
นัน้ใหจ้นแตม้ 

"ไปไหน ?" 

"ไปยังทีท่ีล่มพัดไป" เจา้เด็กคนนัน้ตอบ 

พอไดย้นิค าตอบเปลีย่นไปอยา่งนัน้ ค าถามทีอ่าจารยส์อนให ้ก็ใชไ้มไ่ด ้จงึตอ้งเดนิสวนกัน
ไป เมือ่กลับถงึวดัก็เลา่ใหอ้าจารยฟั์ง 

อาจารยไ์ดฟั้งศษิยเ์ลา่ ก็ยิม้ แลว้บอกวา่ "พรุง่นี ้ถามอกี ถา้เขาบอกวา่จะไปยังทีท่ีล่มพัดไป 
ก็ใหถ้ามดักวา่ หากไมม่ลีมละ่ จะไปยังทีใ่ด ?" 

รุง่ข ึน้ พอเดนิสวนกันอกีเด็กวดัคนแรกก็ถามขึน้อยา่งเคยวา่  

"ไปไหน ?" 

"ไปซือ้ผัก" เด็กอกีคนตอบ     
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นทิานเซน : วาง 

 
 

มพีระพรรษามาก กับ พรรษานอ้ย สองรปู เดนิทางไปดว้ยกันจนกระท่ังทัง้คูต่อ้งขา้มแมน่ ้า

ขนาดใหญ ่จ าเป็นตอ้งเดนิขา้มเพราะสะพานขา้มแมน่ ้าขาดเสยีหาย  

พระทัง้สองรปูพบผูห้ญงิผูห้นึง่คนซึง่ไมส่ามารถขา้มแมน่ ้าไปไดเ้นือ่งจากสะพานขาดนัน้  

พระพรรษามากจงึอาสาจะใหผู้ห้ญงินัน้ขีห่ลังแลว้ขา้มฟากไป  

พระพรรษานอ้ยเห็นอยา่งนัน้จงึรูส้กึขุน่เคอืงวา่ท าไมพระพรรษามากจงึท าอยา่งนัน้ ทัง้ ๆ ที่

เป็นพระไมค่วรจะสมัผัสหรอืใกลช้ดิผูห้ญงิขนาดนี ้แตก็่คดิอยูใ่นใจไมไ่ดถ้ามพระพรรษามาก  

หลังจากทีข่า้มฟากเสร็จพระทัง้สองรปูและผูห้ญงิตา่งก็แยกยา้ยไปตามทางของตน แตใ่น

ใจของพระพรรษานอ้ยยังคงคดิวนเวยีน ตัง้ค าถามในใจตลอดเวลาวา่การกระท าของพระพรรษา

มากนัน้ไมเ่ป็นการสมควรกับนักบวช คดิวุน่วายอยูอ่ยา่งนัน้เก็บเงยีบอยูใ่นใจไมถ่ามพระพรรษามาก  

ทา่นคดิวนเวยีนอยูอ่ยา่งนัน้ ท าใหท้า่นแทบบา้จนมาถงึจดุหยดุพัก พระพรรษานอ้ยอดทน

เก็บเรือ่งในใจตอ่ไปอกีไมไ่หวจงึถามพระพรรษามากวา่ ทา่นท าไมไมส่ ารวมถงึความเป็นพระเลย

ท าไมถงึไดส้มัผัสผูห้ญงิ และผูห้ญงิคนนัน้เป็นคนสวยเสยีดว้ย ทา่นเป็นคนบอกผมเองวา่ทา่นเป็น

พระทีบ่รสิทุธิไ์มใ่ชห่รอื?  

พระพรรษามากประหลาดใจ แลว้ยอ้นกลับไปถามพระพรรษานอ้ยวา่ "ผมวางผูห้ญงิสวยคน

นัน้ไปตัง้หลายชัว่โมงแลว้ เหตใุดทา่นยังอุม้ผูห้ญงิคนนัน้อยูอ่กีเลา่" 
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นทิานเซน : จติทีเ่คลือ่นไหว 

 
 

ชายสองคนก าลังยนืถกเถยีงกันในเรือ่งการสะบัดไหวของผนืธงทา่มกลางกระแสลม 

 “เป็นลมตา่งหาก ทีเ่คลือ่นไหว” ชายคนหนึง่กลา่ว 

 “ไมใ่ชห่รอก เป็นผนืธงตา่งหาก ทีเ่คลือ่นไหว” 

อาจารยเ์ซ็นทา่นหนึง่ ซึง่บังเอญิเดนิผา่นชายทีก่ าลังถกเถยีงกันอยูนั่น้ไปพอด ีเมือ่ไดย้นิ
เรือ่งทีช่ายทัง้สองก าลังถกเถยีงกันอยูก็่ขดัขึน้วา่ 

“ไมใ่ชทั่ง้ ลม และ ทัง้ ผนืธง หรอก ทีก่ าลังเคลือ่นไหวอยู ่“ ทา่นอาจารยพ์ดู “อันทีจ่รงิ 
เป็น จติ ของทา่นตา่งหากละ่ ทีเ่คลือ่นไหว” 

จากคณุ : เซ็น [ 29 ก.ย. 2546]  
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นทิานเซ็น : พทุธศาสนาอยา่งเซ็น ไมม่ผีูห้ญงิ! 

 
โพสทใ์นพันธุท์พิย ์กระทูท้ี ่K2691667 โดยคณุ : ความรักครัง้สดุทา้ย - [ 29 ก.พ. 47 ] 

มสีาวนอ้ย วยั 17 คนหนึง่ เกดิในปี พ.ศ.2340 ในตระกลูของนักรบผูใ้หญใ่นแผน่ดนิของ
พระเจา้จักรพรรดิ ์จะเป็นดว้ยวา่ประเทศญีปุ่่ นขณะนัน้มกีารประกวดนางงามกันหรอือยา่งไรไม่
ทราบ ประวตัไิมไ่ดก้ลา่วไว ้แตเ่รือ่งเริม่เลา่วา่ สาวนอ้ยโยเน็น ผูน้ี ้ไดเ้ป็นเทพแีหง่ความงามอยู่
ในสมัยนัน้แลว้ ตามคตขิองญีปุ่่ นนัน้ เขาถอืวา่ชาตญิีปุ่่ น เป็นมนุษยเ์ผา่แรกในโลกและเหมาเอา
เกาะนับพันของญีปุ่่ นนัน้ วา่เป็นโลกทัง้หมด จงึเรยีกกษัตรยิข์องตนวา่พระเจา้จักรพรรด ิผูค้รอง
โลก ฉะนัน้ถา้มกีารประกวดความงามของสตร ีเขาก็คงเรยีกยอดพธขูองเขาวา่ นางสาวโลก 
กระมัง 

ใชว่า่จะไดรั้บการเชดิชยูกยอ่งในความงามชัน้พเิศษแตอ่ยา่งเดยีวก็หาไม ่เนือ่งจากเธอ
กําเนดิในตระกลูสงูน่ันเอง สาวงามโยเน็น ยังไดรั้บการศกึษาอักษรสมัย สามารถแสดง
อัจฉรยิภาพทางเขยีนฉันทแ์ละกาพยไ์ดเ้ป็นอยา่งสงูเยีย่มอกีดว้ย จนถงึพระราชนิแีหง่พระเจา้
จักรพรรดโิปรดปราน รับสัง่เรยีกตัวเขา้ถวายงาน รับตําแหน่งนางสนองพระโอษฐอ์ันสงูศักดิใ์น
พระราชวงั ไดรั้บความรักความเอ็นดเูหลอืลน้ พอ่แมญ่าตพิีน่อ้งทัง้ตระกลูจงึมหีนา้มตีาเพิม่เป็น
ทวคีณูทเีดยีว 

แตแ่ลว้...เรือ่งของมนุษยต์อ้งตอ้งเป็นอยา่งนัน้เอง กลา่วคอื เหตกุารณ์ทีไ่มม่ใีครคาดฝัน
ไวก้อ่นก็บังเกดิขึน้ และบังเกดิแลว้ น่ันคอืตอ่จากนัน้ไมสู่น้าน พระจักรพรรดนิอีงคผ์ูโ้ปรดปราน
เธอเป็นทีย่ ิง่นัน้ ไดส้ ิน้พระชนมล์งอยา่งกะทันหัน สาวนอ้ยไดรั้บใชใ้กลช้ดิตลอดเวลาจนสิน้
ลมปราณ พรอ้มกันนัน้อนาคตอันเจดิจา้แจม่จรัสในชวีติชาววงัของเธอก็ดับวบูลง เจา้หลอ่นแม ้
จะลว่งกาลผา่นวยัมาไมก่ีปี่ ก็พลันพบเขา้กับเหตกุารณ์หนักๆ ใหร้สชาตแิกช่วีตินอ้ยๆ ของเธอ 
ไดอ้ยา่งวบูวาบรวดเร็ว เธอไดพ้บฉากชวีติจรงิ ทีม่อีะไรขอดเป็นปัญหาจนทนไมไ่ด ้ทีจ่ะไม่
หาทางไขสูค่วามกระจา่ง เธอฉงนใจยิง่นัก วา่ โลกนี ้มันอะไรกัน? เอ.๋..นีม่ันอะไรกัน!  

คนเรานัน้ ตามธรรมดา ไมว่า่หญงิหรอืชาย จะอายเุทา่ไรไมส่ําคัญ พอเกดิความรูส้กึเป็น
ปัญหา ขึน้ถงึขดีหนึง่ทีว่ถิชีวีติชกันําใหม้าพานพบ ทกุคนยอ่มทนไมไ่ด ้ทีจ่ะไมว่ ิง่เขา้หาเครือ่ง
ขจัดความคลมุเครอืกลา่วคอืทางธรรม สาวนอ้ยโยเน็นของเราก็เป็นเชน่นัน้ หลอ่นเริม่สนใจ 
อยากจะทราบวา่พทุธศาสนามวีา่ไวอ้ยา่งไรในเรือ่งนี ้ประกอบกับเธอเป็นนักวรรณคด ีไดอ้า่นได ้
รูอ้ะไรไดอ้ยา่งลกึซึง้ ตามความออ่นไหวของวญิญาณนักกวเีธอจงึเป็นเอามาก ถงึกับจะออก
บวชเพือ่ศกึษาพระธรรมอยา่งใกลช้ดิ 

ทางญาตพิีน่อ้งจงึเอะอะขึน้ ไมย่อม หัวเด็ดตนีขาดเป็นไมย่อม ก็ใครเลา่จะเขา้ไปรูถ้งึสว่น
ลกึในใจเธอ เรือ่งจงึเกดิอลเวงกันใหญโ่ต ทางฝ่ายสาวนอ้ยก็พยายามใหเ้หตผุลทกุอยา่งทกุ
ทางเพือ่จะไดบ้ชูาความอยากรูใ้นเรือ่งใหญห่ลวงนี ้ทางญาตผิูใ้หญก็่จะยอมใหไ้ปบวชไมไ่ด ้
แน่ๆ ตา่งฝ่ายตา่งดงึกันตงึเครยีด เพราะมองกันไปคนละทาง ไมม่ฝ่ีายใดลดหยอ่นใหก้ันแมแ้ต่
นอ้ย ทางสาวโยเน็นใชไ้มต้ายถงึกับจะหน ีสบชอ่งเมือ่ไรเป็นหน ี 

ทางบา้นจงึรบีหาไดผู้ช้ายสงูศักดิ ์เพือ่จัดเตรยีมใหม้กีารแตง่งานใหรู้แ้ลว้รูร้อดไปเสยี ฝ่าย
หญงิสาวเธอก็ยิง่ไมย่อมใหญ ่เหตกุารณ์เลยยุง่ขงิยากเย็นเป็นทับทวคีาราคาซงักันอยูน่าน ผล
สดุทา้ยจงึมขีอ้ตอ่รองหยอ่นเขา้หากัน มสีญัญากันวา่ สาวงามโยเน็นจะยอมแตง่งาน แตห่ากให ้
กําเนดิบตุรคนแรก ไมว่า่จะเป็นหญงิหรอืชาย เธอจะขอออกบวช ทางพอ่แมก็่ยังยอมไมไ่ดอ้กี 
ยกเอาประเพณีของญีปุ่่ นทีเ่ฉียบขาดเครง่ครัดมาลบลา้ง วา่หญงิตอ้งมบีตุร 3 คน จงึจะชือ่วา่
เกดิมาเป็นลกูผูห้ญงิทีส่มบรูณ์ เธอจงึจํานนตอ่ระเบยีบประเพณี จําใจเขา้พธิแีตง่งาน เพือ่แลก
เอาสญัญาวา่จะยอมใหอ้อกบวช 

กอ่นทีอ่ายเุธอจะครบ 25 ปี เธอก็หลดุจากขอ้ผกูพันออกบวชไดต้ามสญัญา สามแีละพอ่
แม ่พี ่ป้า นา้ อาจะฉุดเอาไวไ้มไ่ดอ้กีตอ่ไป เมือ่ไดรั้บอสิระแลว้ ก็โกนหัวบําเพ็ญชวีติเป็น



อนาคารกิ ออกเทีย่วศกึษาปฏบิัตไิปตามวดัตามวา ทิง้ถิน่บา้นเดมิ ไกลหา่งญาตพิีน่อ้งออกไปๆ 

แมช่สีาวโยเน็น ไดเ้ทีย่วแสวงหาโมกขธรรมไปหลายแหง่ตอ่หลายแหง่ ทกุๆ แหง่ เธอ
พบวา่สํานักตา่งๆ นัน้ ทําไมถงึขอเขา้รับการศกึษาไมง่า่ยเหมอืนทีค่ดิไว ้สํานักแลว้ สํานักเลา่ที่
เธอขอเขา้เป็นศษิยเ์พือ่ศกึษาปฏบิัต ิมักเมนิเฉย ไมใ่สใ่จใยด ีจะยอมใหอ้ยูก็่ไมว่า่ จะไมใ่หอ้ยู ่
ก็ไมว่า่ แตเ่ธอสงัเกตวา่มกีารแสดง ไมย่นิดตีอ้นรับอยูใ่นท ีเรือ่งนีนั้บวา่เธอไดม้าพบเขา้กับ
ปัญหาทีเ่กดิขึน้ใหม ่ในชวีติทางศาสนาของเธออกี  

ทแีรกแมช่ผีูน่้าสงสาร ก็ยังคน้หาสาเหตไุมไ่ด ้วา่เป็นเพราะเหตใุด จนกระท่ังเธอรอนแรม
ลว่งเขา้เขตมณฑลอโีดไปขอเขา้พักรับการศกึษากับอาจารยอ์งคห์นึง่ จงึไดท้ราบสาเหตุ
แทจ้รงิ เพราะไปเจออาจารยพ์ดูขวานผา่ซาก ชือ่อาจารยเ์ทตสยุ ุอาจารยอ์งคน์ี ้เพยีงเหลอืบ
เห็นเธอคลานเขา้มาแสดงความจํานงเทา่นัน้ ก็ตอบปฏเิสธโพลง่ไปทันทวีา่ สํานักนีรั้บเธอไว ้
ไมไ่ด ้เพราะเธอยังสาวนัก และสวยนัก จะไมเ่ป็นผลดอีะไรแกค่นอืน่สว่นใหญใ่นสํานักนี ้

แมช่สีาวของเรา จงึเกดิมาพบความจรงิอกีดา้นหนึง่ของความสวยงาม ทําใหเ้ธอเกอืบจะ
ทดทอ้ วา่โลกนี ้มันมอีะไรทีย่ังเรน้อยู ่ไมป่ระจักษ์ตอ่สายตาคนทัง้หลายอกีมากนัก โลกนีช้วีติ
นี ้ยังมเีงือ่นอะไรหลายอยา่ง แปลกๆ ใหม่ๆ  ดเูอาเถดิโทษของความสวย-ความงาม ก็มดีว้ย! 
มันชา่งมอีะไรชวนตดิตามใหรู้เ้ทีย่งแทอ้กีมาก เธอจงึซมซานตอ่ไป และตอ่ไป จนลถุงึสํานัก
เซ็นวดัหนึง่ วดันีเ้ป็นสํานักใหญ ่ลกูศษิยล์กูหามากทัง้ฝ่ายภกิษุ และนางช ีหลวงพอ่เจา้อาวาส
เป็นอาจารยใ์หญฝ่่ายเซ็น ชือ่ ฮากโุอะ 

พอยา่งเหยยีบเขา้ไปในวดั แมช่โียเน็นก็ไมแ่น่ใจเสยีกอ่นแลว้ กลัวจะเป็นเหมอืนสํานัก
ตา่งๆ ทีแ่ลว้มา เธอจงึเลีย่งไปขอพักทางฝ่ายแมช่สีกัหนึง่คนืกอ่น พรุง่นีค้อ่ยเขา้กราบหลวงพอ่
เจา้อาวาส ในใจก็นกึวา่มหีวงันอ้ยเต็มท ีปรากฏวา่ตลอดคนืนัน้ เธอคดิอยา่งหนักดว้ยความ
ระทม ผสมกับความระทกึใจ คดิถงึกาลพรุง่นีจ้ะเขา้ไปขออยูพ่ ึง่พงิ คดิถงึการออกบวชของเธอ 
อันแสนจะโยกโยย้ากเย็นทีแ่ลว้มาแตห่ลังเห็นจะมาควา้น้ําเหลว เพยีงมาตดิขดัแคใ่บหนา้เทา่นี้
เองละหรอื? เสร็จแลว้ เธอก็นกึออก เธอไดใ้ชเ้หล็กเผาไฟจนแดงนาบไปตามใบหนา้เพือ่ให ้
เป็นแผลเป็นลบความงามเสยีสิน้ เธอจงึไดก้ลายเป็นผูอ้ัปลักษณ์ไปในฉับพลัน สมใจตัว แลว้ก็
โลง่ใจ ทีข่จัดอปุสรรคชิน้ทีต่นหวงแหนนัน้เสยีได ้คนืนัน้แปลวา่มคีวามชืน่ชมสขุใจไปตลอดคนื 

ขณะนัน้ความบันดาลใจ เกดิเรา้อารมณ์กวขีองเธอใหเ้ขยีนออกจากใจ มาเป็นกาพยไ์ด ้
อยา่งไพเราะ (ไพเราะในภาษาญีปุ่่ น) แปลไดเ้ป็นวา่  

“ครัง้เราสนองพระโอษฐ ์ในพระบรมจักรพรรดนิ ีณ วงัหลวงอยูนั่น้เรามแีตเ่ผากํายานและ
ของหอม อบรํ่าพัสตราภรณ์เพือ่ใหส้วมใสผ่อ่งผวิ รมยร์ืน่ชืน่นาสาครัน้มาบัดนีเ้ลา่ ตกอยูใ่นที่
ยากไร ้ทัง้ทรัพยส์นิ ญาตพิีน่อ้ง และบา้นเรอืนทีพั่กพงิเราไดเ้ผาเหมอืนกัน แตเ่ผาผวิหนา้ของ
ตนเองเพือ่ขอเขา้ศกึษาในสํานักเซ็น” 

พอรุง่ข ึน้วนัใหม ่ถงึเวลาเธอเขา้ไปกราบเทา้หลวงพอ่ อาจารยฮ์ากโุอะ ขอเขา้เป็นศษิยใ์น
สํานัก เธอก็แทบไมเ่ชือ่หขูองตนเองอกีครัง้หนึง่ เธอพบวา่ไดค้ดิผดิอยา่งใหญห่ลวง ผดิครัง้นี้
ไมใ่ชห่ลวงพอ่ไมอ่นุญาตใหอ้ยู ่แต.่..กลา่วคอื ไดม้กีารสอบถามเมือ่หลวงพอ่เห็นใบหนา้ถกูไฟ
ลวกพพุองไปหมดดังนัน้ถามไถก็่ไดท้ราบตน้เหตถุงึกับมกีารเผาหนา้ตาใหเ้สยีโฉมไปตลอด
ชาต ิเพราะไปโทษวา่เป็นดว้ยเพศแหง่ความสวยงาม หลวงพอ่อาจารยก์ลา่ววา่ทําอยา่งนัน้ยัง
ไมถ่กู 

“เซ็นแทจ้รงินัน้ ไมม่คีวามเป็นผูห้ญงิผูช้าย ความเป็นหญงิเป็นชายนัน้ มทีหีลังจากการ
ปฏสินธใินครรภม์ารดา แตจ่ติแท ้ๆ  นัน้ มันกอ่นการมาไดช้าตคิวามเกดิน่ันเสยีอกี ความทีค่ดิไป
วา่ตนเป็นเพศนัน้ เพศนีนั้น้ยังเป็นมายา สตัวทั์ง้หลายถกูกักขงัอยูด่ว้ยเรือ่งนี”้ 

ทันททีีแ่มช่โียเน็นรับฟังอยูแ่ลว้ ก็โพลงกระจา่งขึน้โดยนัยเป็นอันมาก บัดนีเ้ธอมไิดช้ืน่
ชอบในความงาม ทัง้ไมช่อบชืน่ในความทีไ่มม่คีวามงาม เธออยูเ่หนอืความทีต่อ้งเป็นคนมเีพศ
หญงิเพศชาย ซึง่เคยทําใหเ้ธอทกุขท์รมานมาตลอดอายขุยั ไมน่อ้ยกวา่ 30 ปี บัดนีเ้ธอไดเ้ป็น
สว่นหนึง่ในสํานักเซ็น อันมหีลวงพอ่ฮากโุอะประจําสัง่สอนศษิยอ์ยู ่

หลวงพอ่ฮากโุอะเป็นอาจารยท์ีด่ ุปฏบิัตติอ่ศษิยไ์มว่า่ผูห้ญงิผูช้ายเหมอืนอยา่งเดยีวกัน
หมดในเวลาปฏบิัตซิาเซ็น (คอืน่ังกัมมัฏฐานเป็นแถว หันหลังเขา้ฝา) ในศาลาโรงธรรม ทา่นจะ



ใชว้ธิใีสร่องเทา้หญา้ คอ่ยๆ เดนิตรวจตราไปมา ไมว่า่ใคร ถา้ทา่นเห็นวา่ควรปลกุธรรมชาตแิท ้
ภายใน ยอ่มหวดดว้ยไมเ้ขีย่ถา่นอยา่งไมป่รานปีราสยั ไมม่กีารตงึเครยีดกับคนเพศนัน้ แลว้มา
พะนอเอาอกเอาใจคนเพศนี ้ความเป็นเชน่นี ้แทนทีจ่ะทําใหห้าศษิยอ์ยูด่ว้ยยาก กลับเป็นที่
ชมชอบบชูา ใครๆ ก็นยิมกันมารับการฝึกจากทา่นอาจารย ์ขอ้นีก็้เป็นทีถ่กูอัธยาศัยภาวนาของ
แมช่โียเน็นเป็นทีย่ ิง่ แมช่โียเน็นอยูก่ับสํานักอาจารยเ์ป็นเวลา 13 ปี ไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นผูช้ว่ย
เหลอืนักปฏบิัตคินอืน่ๆ 

หลังจากนัน้มา ในชวีติบัน้ปลาย แมช่โียเน็นไดไ้ปหลกีเรน้พักอยูต่ามภเูขา แขวงจังหวดับัน
ช ูมผีูส้นใจไปขออาศัยอยูด่ว้ย เธอจําตอ้งเป็นผูนํ้าแมช่ดีว้ยกันจํานวน 200 คน ปกครองให ้
ความอบอุน่ท่ัวถงึ จนกระท่ังไดด้ับขนัธ ์เมือ่เดอืนสงิหาคม พ.ศ.2406 อดตีนางสาวโลกของเรา 
ไดเ้ป็นแมช่แีก่ๆ  ทีเ่ต็มอยูด่ว้ยศานตสิขุตลอดกาล ดว้ยวญิญาณทีเ่คยเป็นกวใีกลจ้ะสิน้ลม เธอก็
ยังไดเ้ขยีนคํารอ้ยกรองอันเพราะพริง้ ทิง้ไวเ้ป็นโกอานใหค้นทัง้หลาย อันเป็นคําประพันธทั์ง้ลกึ
และไพเราะ เป็นทีย่กยอ่งของพวกเซ็นมาจนกระท่ังบัดนี ้ถอ้ยคํานัน้มใีจความเป็นไทย ซึง่ฟัง
อาจจะไมล่กึและไพเราะ วา่ดังนี ้: 

“ฉากความเลือ่นไหล แหง่ฤดใูบไมร้ว่ง ปีแลว้ปีเลา่เวยีนมาประจักษ์ตอ่ตา ถงึ 66 ครัง้แลว้ 
ตก็ูไดเ้พรยีกพรํ่า ถงึปภัสสรของแสงแหง่เดอืนเพ็ญมามากพอแลว้พวกเธอ อยา่มาซกัมาถาม
อกีเลยเพยีงใหเ้ธอไปเฝ้า เงีย่ฟังใหไ้ดย้นิเสยีงใบไผ ่ใบสดีา เมือ่ยามลมไมม่พัีด ดทู”ี 

นทิานก็จบ 

จากเรือ่งราวทีเ่ลา่มานี ้เราทา่นจะเห็นไดว้า่ โลกเรานีไ้มม่อีะไรทีช่ายทําได ้แลว้จะหา้ม
ไมใ่หผู้ห้ญงิพยายามใหไ้ดเ้หมอืนเชน่นัน้บา้ง ยิง่เรือ่งทีม่าเกีย่วกับทกุๆ คน ตรงกันหมด เชน่ ความ
ทกุขใ์นชวีตินีแ้ลว้ ความเป็นหญงิเป็นชายยิง่มไิดเ้ป็นเหตทํุาใหเ้กดิความแตกตา่งเหลือ่มล้ํากันเลย 
ขอแตว่า่แตล่ะคนควรจะรูจั้กตัวของตัวเองใหด้ ีวา่แคไ่หน เทา่ไหรส่ําหรับตน จะไปเอาอยา่ง ทํา
ตามๆ กัน ดว้ยลําพังแรงศรัทธาในศาสนานัน้ไมไ่ด ้อาจไมถ่กู ไมเ่หมาะ ไมส่ม ก็เป็นได ้

พดูอกีทก็ีคอื จะไปเอาอยา่งสาวงามโยเน็นในเรือ่งนีท้กุคนไมไ่ดห้รอก ขอใหว้เิคราะหด์เูถดิ 
เธอไมไ่ดส้รา้งเรือ่งขึน้เองแลว้คดิหาเหตผุลเขา้กับตัวเอง หรอืเธอไมใ่ชต่อ้งการจะประชดตัวเอง
หรอืใคร แลว้หนอีอกบวช โลกธรรมและเหตกุารณ์ในชวีติของเธอ ทีล่อ้มเธออยูนั่น้ตา่งหาก ทีต่อ้น
เธอ และทํากับเธอซึง่อยูใ่นวยัทีย่ังออ่นยังเยาวเ์หลอืเกนิ อายไุมเ่ทา่ไหรก็่ไดพ้บไดผ้า่นเสยีทกุ
อยา่ง นับแตไ่ดส้งูแทบจะเหนิรา่บนชัน้ฟ้า แลว้กลับตกวบูวาบมาอยูใ่นฐานะยาจกอัปลักษณ์ซํ้าใน
ระหวา่งนัน้ก็มลีะลอกกระแทกกระทัน้ ถีเ่หมอืนคลืน่ซดัไมล่ดละ ซึง่ทัง้หมดนีไ้มใ่ชค่วามผดิของเธอ 
หรอืเป็นความจงใจของใครเลย แต.่..เรือ่งทัง้หลายเหลา่นี ้ไมม่อีะไรทีส่ําคัญเกนิไปกวา่ทีเ่ธอมขีอ้
ไดเ้ปรยีบ ไดเ้ปรยีบตรงทีเ่ธอเป็นคนคดิเป็น ทนุขอ้นีแ้หละถา้ไมม่อียูแ่ลว้ ตอ่ใหล้ลีาชวีติผันผวน
อยา่งไร เธอก็คงจะเหมอืนผูห้ญงิอืน่สว่นมาก คอืคดิหนักเหมอืนกัน แตค่ดิพันตัว เลยพา่ยแพ!้  

ดเูอาเถดิทา่นทัง้หลาย หากเป็นคนอืน่ ทีไ่มป่ระสาตอ่โลกทัง้ยังเป็นคนดอ้ยทางวฒุิ
ความคดิ เขาจะกระเสอืกกระสนเหมอืนปลาหมอตะเกยีกตะกายจนเกล็ดแหง้ เชน่แมช่โียเน็นนีล้ะ
หรอื ตอ่ใหม้ชีวีติคนละ 10 ก็ยังไมพ่อ ทีเ่ขาจะคดิฆา่ตัวตายไปจนหมดทัง้ 10 โลกเรานี ้มันมคีนอยู่
ประเภทหนึง่จรงิๆ ทีก่ระทบเรือ่งรา้ยก็พา่ยตอ่ชวีติ ลีห้นา้จากความยุง่ยาก ดว้ยการฆา่ตัวตาย หารู ้
ไมว่า่ น่ันในทางธรรมะ เขาถอืวา่เป็นฉากชวีติทีม่ันเรยีงหนา้กันเขา้มาลวงเอาคนเรา แตล่ะคนๆ นัน้
ตา่งหาก มันขึน้อยูท่ีเ่ราคนเดยีวเทา่นัน้ ทีจ่ะไดใ้ชฉ้ากชวีติทีม่เีหตกุารณ์เปลีย่นไปๆ นัน้ใหเ้กดิเป็น
ประโยชนเ์พือ่คณุเบือ้งสงู ยิง่ๆ ขึน้ไป 

ฉะนัน้ หากใครไมส่นใจธรรมะก็จนใจ! สดุทีจ่ะชว่ยได!้ มเีรือ่งอะไรเกดิขึน้แกช่วีติ แทนทีม่ัน
จะมาผลักดนุใหเ้ลือ่นชัน้ตัวเอง คนพวกนีก้ลับจะดัน ไมเ่ห็นหนทาง ถา้จะใหค้ดิก็ตอ้งคดิผดิ 

พระพทุธเจา้ จัดคนประเภทแมช่โียเน็นนี ้วา่เป็นชาตมิา้อาชาไนย กลา่วคอืเพยีงชําเลอืง
เห็นแคเ่งาทีเ่ขาเงือ้แสข้ ึน้เทา่นัน้ ก็รูว้า่ควรทําอยา่งไรแคไ่หนเสยีแลว้ ฉะนัน้พอเธอชนเขา้กับ
ปัญหาเงือ่นแรกโดยบังเอญิ เธอก็มเีรือ่งทีจ่ะปรารภเพือ่เริม่ขดุคุย้สาวสบืไปยังตน้ตอของจรงิ 
เหมอืนบคุคลเลกิเสือ่ข ึน้ เพือ่คน้หาอะไรอยา่งตืน่ใจ แปลกตาตอ่โลกทัง้มวลทีต่นเผชญิอยู ่เธอ
ออกบวชเป็นแมช่ ีจงึไมใ่ชม่สีาเหตขุองอาการโรคจติ ความสํานกึสว่นลกึก็ไมม่อีะไรสบัสนลวง
ตัวเองอยูเ่ลย, ตรงกันขา้มเมือ่ควา้ไดเ้งือ่นอันแรกแลว้ เลยทําใหเ้หตกุารณ์ทีค่ับขนั หรอื



ขอ้ผดิพลาด ฉากตอ่ๆ มา กลายมาเป็น แบบเรยีนเร็ว ใหแ้กเ่ธอไปจนหมดสิน้ นับวา่ชวีติเธอ เป็น
ชวีติทีค่วรยกขึน้เป็นตัวอยา่งของกลุสตร ีทีม่หีลักเกณฑบ์ชูาความคดิ 

ขอใหแ้น่ใจสกัขอ้หนึง่วา่ พระอรยิเจา้ในพทุธศาสนาของเรานี ้มใิชเ่ป็นบคุคลทีอ่อ่น
ความคดิ หรอืไมต่อ้งรูจั้กอะไรทีเ่ป็นกฎเกณฑเ์หตผุลของธรรมดาโลก เอากันวา่ทา่นแมไ้มเ่ปรือ่ง
ปราชญอ์ยา่งปัญญาโลก แตก็่ตอ้งไมถ่งึกับเป็นคนตายดา้นตอ่โลก ไมน่ยิมความรอบรูทั้นบา้นทัน
เมอืงเขา จนกระท่ังเดนิไปตามถนนก็เถลอ่ถลา่ใหร้ถชนโดยทีน่กึวา่ ไมย่ดึมั่นถอืมั่น อยา่งนีก็้หาไม ่ 

ทา่นยังตอ้งเป็นผูรู้แ้จง้โลกอยูต่ามขัน้ตามภมู ิตามทีต่นไดก้ระทําผา่นแบบฝึกหัดมาแลว้ 
อยา่งจะเห็นไดใ้นกรณีของแมช่โียเน็นนี ้แมจ้ะมวีถิชีวีติสดุสายไดฉั้บพลัน ในเวลาเพยีงอายไุม่
เทา่ไหร ่แตเ่ธอตอ้งไตจ่ากเหตกุารณ์ในชวีติมามากและครบถว้น ยิง่กวา่นัน้ก็ยังตอ้งอาศัยอาจารย์
ตอ่อกีถงึ 13 ปี ฉะนัน้ในสมัยนี ้หากจะมใีครหวงัจะเรง่ดว่น ลัดตรงในทางปฏบิัตธิรรมอยา่งไร โดย
ขอขา้มไมต่อ้งรูโ้ลกมาเป็นลําดับ ยอ่มเป็นไปไมไ่ด ้เรือ่งทีจ่ะมาอา้งวา่ไดเ้ขา้ปฏบิัตหิลับตาเทา่นัน้
เทา่นีว้นัแลว้ ก็เสร็จกจิอยา่งนีจ้ะไมม่ใีนพทุธศาสนา เพราะเรือ่งชวีติจรงินี ้ไมใ่ชเ่ทีย่วทําอะไรให ้
ครบๆ ในเวลาเทา่นัน้เทา่นี ้ชัว่ประเดีย๋วประดา๋ว แตต่อ้งเพยีรทําไปเป็นหลักสตูรระยะยาว ไมต่อ้งไป
จํากัดวา่ 10 ปี 20 ปี 30 ปี เพราะทกุระยะ จนกวา่จะตายสิน้สดุรา่งอันนีก็้ใหเ้ป็นไปเพือ่ความอยูเ่ป็น
ผาสกุดว้ย เพือ่ความรูร้อบเป็นสว่นตัวดว้ย, แลว้ก็เทา่นัน้เอง โลกนี ้สาธชุนทกุคนตอ้งอยูด่ว้ย
ปัญญา และตอ้งทํากับมันอยา่งใจเย็น ทกุสิง่กวา่จะสิน้จะสดุกันไดต้อ้งกนิเวลา ตอ้งอาศัยกาลอายุ
สําหรับสงัเกตสงักาศกึษา ถา้เป็นไปตามหลักตายตัวเชน่นีแ้ลว้ พวกเราก็ไมค่วรจะมคีนอยากเป็น
อาจารยทั์ง้ทีต่นก็ยังออ่นตอ่โลก ยังถกูลวงดว้ยความคดิของตน จนประมาณตัวผดิ ดว้ยประการฉะนี ้

จากหนังสอื เลา่นทิานเซ็นเลา่เรือ่งโดย อ.อภปัิญโญ เผยแพรโ่ดย ธรรมสภา  

จากคณุ : ความรักครัง้สดุทา้ย - [ 29 ก.พ. 47 ] 
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นทิานเซ็น : นกัหมากรกุผูแ้สวงหา 

 
ชายหนุ่มคนหนึง่ ไดรั้บความผดิหวงัอยา่งหนักในชวีติ จงึไปทีว่ดัซึง่ตัง้อยูใ่นทีเ่ปลีย่วแหง่

หนึง่ และกลา่วกับสมภารวา่ 

“กระผมรูส้กึเบือ่หน่ายตอ่ชวีติ จงึปรารถนาจะแสวงหาการรูแ้จง้ เพือ่ใหห้ลดุพน้จากความ
ทรมานนี ้แตก่ระผมไมม่คีวามสามารถทีจ่ะปฏบิัตสิ ิง่ใดตดิตอ่กันเป็นเวลานาน กระผมไมอ่าจใชเ้วลา
น่ังสมาธไิดน้านเป็นปีๆ หรอืศกึษาเลา่เรยีน และอดออมจากสิง่ฟุ่ มเฟือยตา่งๆ กระผมคงกลับไปเลว
อยา่งเกา่อกี และถกูชกัน ากลับไปยังโลกอกีแน่ๆ..........ถงึแมก้ระผมจะรูว้า่มันเป็นเรือ่งทีเ่จ็บปวด 
คนอยา่งกระผมนีจ้ะพอมหีนทางสัน้ๆ เพือ่เขา้ถงึพระธรรมไดไ้หมขอรับ” 

สมภารตอบวา่ 

“มสี ิถา้โยมตัง้ใจจรงิ บอกอาตมาหน่อยวา่ โยมศกึษาอะไรมาบา้ง โยมไดต้ัง้สมาธใินสิง่ใด
มากทีส่ดุในชวีติของโยม” 

“กระผมไมไ่ดศ้กึษา หรอืตัง้สมาธเิรือ่งใดหรอกขอรับ ครอบครัวของกระผมร ่ารวย กระผมจงึ
ไมต่อ้งท างาน กระผมคดิวา่ ส ิง่ทีก่ระผมสนใจมากทีส่ดุก็คอื หมากรกุ กระผมใชช้วีติสว่นใหญใ่น
การเลน่หมากรกุ เทา่นัน้ขอรับ” ชายหนุ่มตอบ 

สมภารนิง่คดิอยูค่รูห่นึง่ แลว้บอกลกูศษิยว์า่ 

“จงไปตามตัวพระมาหาอาตมาทีน่ี ่บอกใหน้ าเอากระดานหมากรกุ และตัวหมากรกุมาดว้ย” 

พระเดนิถอืกระดานหมากรกุมาวางลง สมภารจัดวางตัวหมากรกุ และบอกใหล้กูศษิยห์ยบิ
ดาบมาให ้

สมภารชดูาบใหพ้ระและชายหนุ่มด ูพลางพดูวา่ 

“พระรปูนีไ้ดใ้หค้ ามั่นสญัญาวา่ จะเชือ่ฟังอาตมา ในฐานะทีเ่ป็นสมภารเจา้วดั บัดนี ้อาตมา
ขอใหท้า่นพสิจูนต์ัวตามค าสญัญา ทา่นจงเลน่หมากรกุกับชายหนุ่มคนนี ้ถา้ทา่นเป็นฝ่ายพา่ยแพ ้
อาตมาจะตัดศรีษะของทา่นดว้ยดาบเลม่นี ้แตอ่าตมาสญัญากับทา่นวา่ ทา่นจะไดไ้ปเกดิใหมใ่น
สรวงสวรรค ์แตถ่า้ทา่นเป็นฝ่ายชนะ อาตมาจะตัดศรีษะของชายหนุ่มคนนี ้เพราะชายหนุ่มพยายาม
อยูอ่ยา่งเดยีวคอืการเลน่หมากรกุเทา่นัน้ ถา้เขาเลน่แพ ้เขาก็ควรสญูเสยีศรีษะของเขาดว้ย” 

พระกับชายหนุ่มมองหนา้สมภาร และเห็นวา่ สมภารมทีทีา่จงิจังในค าพดู......ถา้ใครเป็น
ฝ่ายแพ ้คนนัน้จะตอ้งถกูตัดศรีษะดว้ยดาบ 

พระกับชายหนุ่มเริม่ตน้เลน่หมากรกุแขง่ขนักัน 

เมือ่เริม่เลน่ ชายหนุ่มรูส้กึวา่ เหงือ่ของเขาไหลยอ้ย หยดลงไปจนถงึปลายเทา้ ขณะทีเ่ขา
เลน่เพือ่เอาชวีติรอด 

กระดานหมากรกุกลายเป็นโลกทัง้โลกส าหรับเขา ชายหนุ่มมุง่สมาธอิยูท่ีก่ระดานหมากรกุ
เทา่นัน้ 

ในชว่งแรก ชายหนุ่มท าทา่วา่จะสูไ้มไ่ด ้แตเ่มือ่พระเดนิแตม้เพลีย่งพล ้า ชายหนุ่มจงึฉวย
โอกาสรกุอยา่งหนักหน่วง 

ขณะทีคู่ต่อ่สูเ้ขาเสยีท ีชายหนุ่มก็ลอบมองดหูนา้พระ เขาเห็นใบหนา้ซึง่แสดงความฉลาด
และจรงิใจ มรีิว้รอยแหง่กาลเวลาของความสมถะและพากเพยีร แลว้เขาก็นกึถงึชวีติอันไรค้า่ของ
ตนเอง 

ชายหนุ่มรูส้กึเมตตาสงสารพระอยา่งสดุซึง้ เขาจงึจงใจแสรง้เดนิหมากรกุใหต้ัวเองเป็นฝ่าย
เพลีย่งพล ้า......ซ ้าแลว้ซ ้าอกี จนเขาเสยีเปรยีบ และไมอ่าจป้องกันตัวเองไดอ้กีตอ่ไป 

ทันใดนัน้ สมภารก็ชะโงกหนา้มาพลกิกระดานหมากรกุลม้คว า่ คูแ่ขง่ขนัทัง้สองตา่งนิง่งงงัน 

สมภารพดูวา่ 



“ตกลงวา่ ไมม่ใีครแพใ้ครชนะ ไมต่อ้งมใีครเสยีศรีษะ ตอ้งการเพยีงสองอยา่งเทา่นัน้ คอื
สมาธทิีมุ่ง่มั่น และความเมตตาสงสาร.......” สมภารหันไปทางชายหนุ่มและบอกเขาวา่ 

“วนันีโ้ยมก็ไดเ้รยีนรูทั้ง้สองอยา่งนีแ้ลว้ โยมตัง้สมาธมิุง่มั่นในการเลน่หมากรกุ แตใ่นสมาธิ
นัน้เอง โยมเกดิเมตตาสงสาร และยอมอทุศิชวีติของตัวเอง เอาละ.....โยมจงอยูท่ีว่ดันีส้กัสอง-สาม
เดอืน เพือ่ตดิตามการฝึกจติวญิญาณตอ่ไป แลว้การรูแ้จง้ก็จะเป็นผลแน่ๆ” 

ชายหนุ่มปฏบิัตติามทีส่มภารบอก และไดรั้บสิง่ทีเ่ขาปรารถนา 

  
 

คัดลอกจาก http://www.dharma-gateway.com/ 
ผูค้ัดลอกและเรยีบเรยีง  hs6kjg 

 



นทิานเซน เสือ้แหง่ความสขุ 

 
 
โพสทใ์นลานธรรมเสวนา โดยคณุ : Lynnie [ 22 ก.ค. 2542]  

เมือ่พระราชาป่วยหนักโดยไมรู่ส้าเหต ุราชสํานักจงึวุน่วาย ไมม่ใีครรูว้า่ทําไมพระราชาที่
แข็งแรงมาตลอดจู ่ๆ ก็ตอ้งมาลม้เจ็บลงอยา่งกะทันหัน พระราชามอีาการไขส้งู หนา้แดง และลกุ
เดนิหรอืแมเ้พยีงลกุจากเตยีงก็ไมไ่ด ้แตท่รงเสวยอาหารและทรงดืม่ไดเ้ป็นปกต ิหมอหลวงทัง้สบิ
คนไมม่ใีครรูจั้กโรคจงึไมส่ามารถวนิจิฉัยโรคได ้พระราชาก็เลยสง่ไปลานประหารทัง้สบิคนใหไ้ป
เรยีนวชิากันใหมใ่นปรภพ ในทีส่ดุก็ตอ้งประกาศหาแพทยจ์ากภายนอกพระราชวงั แตก็่ไมม่ใีครยอม
มา พวกหมอทัง้หลายตา่งพากันเลกิอาชพีแพทยเ์พราะกลัววนิจิฉัยโรคพระราชาไมไ่ด ้ 

จะพลอยถกูสัง่ใหต้ายฟร ีๆ ดังนัน้จงึหันไปหาอาชพีอืน่หรอืไมก็่หลบหนหีาทีซ่กุซอ่นตัวในที่
ตา่ง ๆ 

อยา่งไรก็ตาม มหีมอทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุสองคน ทีห่นอียา่งไรคงไมพ่น้เพราะชือ่เสยีงทีค้ํ่า
คอจนหนตีัวเองไมไ่ด ้หมอทีม่ชี ือ่เสยีงวา่เกง่คนหนึง่นัน้ยากจนเหมอืนกับหนูแก ่ๆ ในบา้นคนจน 
เขาอยูก่ับหอ้งหนังสอืและการคน้ควา้ หากวา่รักษาไมห่ายก็ไมเ่รยีกรอ้ง  

หากวา่รักษาไมห่ายคนไขต้ายไปญาตก็ิยังแซซ่อ้งวา่พยายาม หมอทีด่คีนนีด้พูระราชา แตไ่ม่
วา่จะตรวจอยา่งไรก็ไมพ่บอะไรผดิปกต ิ 

"พระองคท์รงแข็งแรงยิง่กวา่คนธรรมดาเสยีอกี" 

หมอบอกกับพระราชา  

และทันทนัีน้พระราชาก็บอกกับทหารรักษาพระองค ์ 

"เอาหมอไปประหารเดีย๋วนี ้!! " 

สว่นหมอทีม่ชี ือ่เสยีงอกีคนหนึง่ทีเ่ขา้เฝ้าพระราชา เขามาดว้ยอาการหนา้ซดีเหมอืนกับไกต่ม้
ฟัก หมอคนนีไ้มเ่คยอา่นหนังสอืหรอืคน้ควา้อะไรทัง้ส ิน้ แตเ่ขาเลอืกทีจ่ะรักษาคน คนทีป่่วยหนักไม่
รักษา คนไมม่เีงนิไมรั่กษา และคนแกก็่ไมรั่กษา  

หมอสัง่ใหพ้ระราชาอา้ปาก แลว้ทันทก็ีดดีนิว้มอืเป๊าะ ๆ  

"โอ..." เขาพดู  

"พระราชาป่วยจรงิ ๆ ดว้ย แตรั่กษางา่ยมาก"  

เขาประกาศพรอ้มกับบอกวธิรัีกษาเสยีงดัง  

"ขอใหไ้ปหาเสือ้ของผูท้ีม่คีวามสขุตลอดเวลามาใหพ้ระราชาใสน่อนเป็นเวลาหนึง่คนื 
พระราชาก็จะหายเป็นปกต"ิ หมอยนืยัน 

พระราชาสัง่ทันควนั ทหารจํานวนมากถกูสัง่ใหไ้ปหาเสือ้ตัวนัน้ มาใหไ้ดก้อ่นคํา่ของวนันัน้ ทกุ
คนแยกยา้ยกันไปทกุทศิทกุทาง เพือ่หาเสือ้แหง่ความสขุมาใหพ้ระราชาสวมใสใ่หไ้ด ้ทหารบางคน
ไปถามเศรษฐทีีรํ่่ารวยเหลอืลน้ มบีา้นชอ่งใหญโ่ตมขีา้ทาสบรวิารเป็นรอ้ย แตก็่ไมม่เีศรษฐมีหา
เศรษฐแีมแ้ตค่นเดยีวทีบ่อกวา่ตนเองมคีวามสขุ  

"อยา่วา่แตต่ลอดเวลาเลย แมแ้ตค่วามสขุเพยีงอดึใจเดยีว ขา้ก็ไมเ่คยจะมกีับเขา" 

พวกเศรษฐทีกุคนตา่งกลา่วเหมอืนกันเชน่นัน้  

ทหารบางคนไปหาหัวหนา้ขา้ราชการและผูท้รงเกยีรตริะดับสงู เผือ่วา่เกยีรตยิศและตําแหน่ง
อาจใหค้วามสขุตลอดเวลาไดบ้า้ง ก็พบแตค่นทีส่า่ยหนา้  

"มคีวามสขุกับผอีะไรกัน วนั ๆ เอาหัวใหต้ดิอยูก่ับบา่ไดก็้บญุโขแลว้"  

พวกเขาไมม่ทีางรูว้า่เมือ่ไรจะถงึเวลาทีพ่ระราชาจะสัง่ประหาร 

"พอ่ขา้เคยสัง่เอาไวว้า่ บรรดางานอาชพีทัง้หมด ทีค่วรจะหลกีหนใีหพ้น้ มเีพยีงประการเดยีว
น่ันก็คอื งานหรอือาชพีใดทีทํ่าใหต้อ้งเขา้ไปอยูใ่กลก้ับพระราชา"  

"แตพ่วกขา้ไมเ่ชือ่ และตอนนีรู้ทั้ง้รูก็้ถอนตัวไมไ่ด ้ถอนก็ตายไมถ่อนก็ตาย แลว้จะใหม้ี
ความสขุอยา่งไร"  



ตกลงเศรษฐ ีขา้ราชการก็ไมใ่ชผู่ม้คีวามสขุตลอดกาล 

ทหารอกีกลุม่หนึง่จงึไปหาพวกพระทีห่นไีปอยูป่่าแสวงหาวเิวก ผูป้ฏบิัตสิมาธโิดยคดิวา่พวก
เขาน่าจะเป็นผูท้ีม่คีวามสขุตลอดเวลาทีส่ดุ  

แตไ่มว่า่พระหรอืนักบวชสญัญาสทีีไ่หนคนใดลว้นตอบเหมอืน ๆ กัน  

"หากวา่ขา้มคีวามสขุ ขา้จะมาน่ังทรมานกายทรมานใจอด ๆ อยาก ๆ กันไปทําไมกัน เพราะขา้
มแีตค่วามทกุขข์า้ถงึพยายามหนตีัวเองใหพ้น้อยูน่ีไ่งละ่ ? "  

ตกลงนักบวชหรอืพระก็ไมใ่ชผู่ม้คีวามสขุตลอดกาลอกีเหมอืนกัน 

ทหารพากันไปหาทีไ่หน ๆ ก็ไมพ่บคนมคีวามสขุ นางคณกิาไมม่คีวามสขุ ครแูละอาจารยก็์ไม่
มคีวามสขุ กวแีละนักดนตรเีมือ่ไมเ่ขยีนหรอืทอ่งกวหีรอืเลน่ดนตรก็ีไมม่คีวามสขุ ใครเลา่ทีท่อ่งกวี
เลน่ดนตรจีนไมทํ่ามาหากนิ คนเราลงตอ้งอยูก่ับชมุชนตอ้งทํามาหากนิกัน และเมือ่ไรทีค่นตอ้งทํา
มาหากนิ คน ๆ นัน้ก็ไมม่ทีางพบกับความสขุกันทัง้นัน้ 

เวลาใกลคํ้า่เขา้มาเต็มทแีตเ่หลา่ทหารก็ยังไมพ่บวา่จะมใีครสกัคน ทีอ่าจบอกไดว้า่เป็นผูม้ี
ความสขุตลอดเวลา ในทีส่ดุพวกทหารตา่งก็หมดปัญญาและพากันเดนิทางกลับเขา้เมอืง ทันใด
นัน้เองทกุคนก็ไดย้นิเสยีงเพลงแหง่ความสขุดังขึน้มา ราวกับวา่ผูร้อ้งมคีวามสขุเต็มประดา 
เสยีงเพลงดังกอ้งไปท่ัวทกุทอ้งถนน  

"ขา้นีส่คิอืความสขุ ขา้มแีตค่วามสขุและไรซ้ ึง่ความทกุข ์ไมว่า่ทกุขใ์ดแมน้าทเีดยีวก็ไม่
สามารถพานพบขา้ได.้.. ขา้มคีวามสขุอยา่งทีส่ดุจรงิ ๆ ดว้ย ฮา ฮา ฮา..." 

ทหารหาญตา่งวิง่กรเูขา้ไปหาตน้เสยีงทีร่อ้งกังวานน่ัน  

"ทา่นเป็นใคร ? ทา่นแน่ใจหรอืวา่ทา่นมคีวามสขุตลอดเวลาอยา่งแทจ้รงิ" 

หลายคนตะโกนถาม 

"แน่นอนทีส่ดุ เพราะตัวขา้คอืตัวความสขุ ขา้คอืความสขุ...ฮา ฮา ฮา..." 

ทีห่ัวเลีย้วของถนนสายหลักในเมอืง ชายขอทานรา่งพกิารน่ังรอ้งเพลงพรอ้มกับหัวเราะรว่นอยู่
ไปมา ทหารทกุคนเขา้มาหอ้มลอ้มขอทานผูนั้น้ 

แตท่วา่ อนจิจา... นอกจากกะลาครึง่ใบกับเศษสตางคส์องสามสตางคท์ีก่น้กะลาแลว้ ขอทาน
ก็ไมม่ทีรัพยส์นิใด ๆ อกี นอกจากผา้เตีย่วครํ่าครา่ ทีไ่มห่ลงเหลอืสสีนัใหเ้ห็นอกีแลว้ ขอทานผูม้ี
ความสขุตลอดกาลผูนั้น้ก็ยังไมม่เีสือ้สวมใสแ่มแ้ตน่ดิเดยีว  

(แปลจากเรือ่งเสือ้แหง่ความสขุโดยจอหน์ เฮย ์John Hay 1838 - 1905) 

 

ทีใ่จกลางเมอืงรามปรุะ ชายผูห้นึง่ไดแ้วะไปหานักบวช ผูท้รงภมูริู ้

"ขา้มาขอใหท้า่นชว่ยแนะนําใหพ้น้จากความทรมานอยา่งสดุซึง้ หาไมข่า้จะตอ้งเป็นบา้ไป
ภายในสองสามวนันีอ้ยา่งแน่นอน" 

ชายผูน่้าสงสารออดออ้น  

"ขา้เชา่หอ้งเล็ก ๆ อยูห่อ้งหนึง่ แตต่อ้งอยูร่ว่มกันถงึหกคน คอืนอกจากตัวขา้และภรรยากับลกู
เล็กสองคนแลว้ ขา้ยังมนีอ้งสาวกับนอ้งเขยมาขออาศัยอยูด่ว้ย... ทกุวนัทกุเวลาทกุนาท ีไมใ่ครก็
ใครจะตอ้งตะโกนดา่ใสห่นา้กัน เพราะความเครยีด ความยัดเยยีด.. นรกชดั ๆ " 

"แลว้เจา้จะยนิดยีอมทําตามทกุอยา่งทีข่า้บอกใหเ้จา้ทําไหมละ่ ? " อาจารยถ์าม 

"ขา้ขอสาบาน ขา้ยนิด"ี 

ชายผูค้ดิวา่ตนอยูใ่นนรกตอบ 

"ดมีาก...เจา้มสีตัวเ์ลีย้งอะไรบา้งและมอียา่งละกีต่ัวละ่ ? " 

อาจารยถ์ามตอ่ 

"ววัหนึง่ตัว แพะหนึง่ตัว แลว้ก็ไกอ่กีหกตัว" 

ชายผูนั้น้อธบิาย 



"จงเอาสตัวเ์ลีย้งทกุตัวเขา้ไปไวใ้นหอ้งทีอ่ยูข่องพวกเจา้ แลว้อาทติยห์นา้เจา้คอ่ยกลับมาหา
ขา้" 

อาจารยส์ัง่ 

ชายผูน่้าสงสารอา้ปากคา้ง แตเ่นือ่งจากตนเองไดใ้หคํ้ามั่นสญัญาแลว้วา่จะปฏบิัตติามคําสัง่ 
ทัง้หมดจงึเป็นไปตามนัน้ 

หนึง่อาทติยผ์า่นไป ชายผูท้ีต่อนนีเ้หมอืนกับวา่ไดต้กลงไปในนรกจรงิ ๆ ก็กลับมาหานักบวชผู ้
ทรงภมูติามคําสัง่  

"หมดกันแลว้ชวีตินี ้หอ้งทีแ่คบนัน้เดีย๋วนีก้ลายเป็นสว้มเป็นถังขยะ เสยีงทะเลาะ เสยีงดา่กัน
ของคนมันสูเ้สยีงววัเสยีงแกะหรอืไกท่ีต่กีันตลอดเวลาไมไ่หว  

และขา้ก็ทนไมไ่หวแลว้ อาจารยช์ว่ยขา้ดว้ยเถดิ" 

"จงกลับไปบา้น ทนีีเ้จา้จงเอาพวกสตัวเ์ลีย้งทัง้หมดออกไปเลีย้งขา้งนอก" 

ชายผูน่้าสงสารรบีวิง่กลับไปบา้น เขากลับมาหาอาจารยอ์กีครัง้ในวนัรุง่ข ึน้ ใสเ่สือ้ตัวใหม่
สะอาดสะอา้น  

"ชวีติชา่งหวานชืน่มคีวามสขุเสยีเหลอืเกนิ เมือ่สตัวเ์หลา่นัน้ออกไปอยูข่า้งนอกหอ้งทัง้หมด 
บา้นคอืสวรรค ์ทัง้สะอาด ทัง้กวา้งขวาง และทีส่ําคัญ...มันเงยีบ" 

 

ไมว่า่ปัญหาใด ๆ จะลกึล้ําซบัซอ้นแคไ่หน ดเูสมอืนไรว้ีแ่ววทางออกเพยีงไร การแกปั้ญหานัน้
ก็อยูท่ีใ่จจรงิ ๆ ไมม่อีะไรทีไ่มไ่ดแ้กท้ีใ่จเลย.สว่นการแกปั้ญหาภายนอกนัน้ จะทําหรอืไมทํ่าก็ได ้
แลว้แตค่วามเหมาะสมเป็นทีต่ัง้ และตอ้งใชปั้ญญาประกอบดว้ยเสมอ.ตอนทา้ย ๆ นีค่ดิเอาเอง เออ
เอง จรงิ ๆ แลว้มันคงจะมแีงม่มุอะไรมากกวา่นีแ้น่เลย 

จากคณุ : Lynnie [ 22 ก.ค. 2542]  

 

เรยีวกันเป็นพระทีอ่าศัยอยูบ่นภเูขา เป็นคนรักธรรมชาต ิจติใจทา่นเรยีบงา่ย เรยีวกันปลกู
กระทอ่มหลังนอ้ยอยูบ่นภเูขา ทกุๆ วนัทา่นจะลงไปเลน่กับเด็กๆ ในหมูบ่า้นขา้งลา่ง อยูม่าวนัหนึง่
เรยีวกันไดส้งัเกตเห็นตน้ไผเ่ล็กๆ ตน้หนึง่ งอกขึน้มาภายในกระทอ่ม ไผต่น้นัน้จะพลัดหลงเขา้มา
อยา่งไรไมท่ราบได ้เรยีวกันรูส้กึตืน่เตน้ตอ่สิง่ทีต่นไดค้น้พบมาก ทา่นไดเ้ฝ้าถนอมดแูลตน้ไผต่น้นัน้ 
จนมันเตบิโตขึน้ โตขึน้ โตขึน้ จนดเูหมอืนวา่หลังคากระทอ่มจะเตีย้เกนิไปสําหรับมัน ยอดไผร่ะอยู่
กับหลังคา ตน้ไผค่อืเพือ่นรักของเขา ในทีส่ดุเรยีวกันก็ตัดหลังคา ออกเป็นชอ่งเพือ่ใหย้อดไผไ่ด ้
งอกออก แทนทีจ่ะรักษาหลังคาไวแ้ละตัดตน้ไผท่ิง้ เขากลับตัดหลังคาออกเป็นชอ่ง เพือ่ใหเ้พือ่น
รักของเขาไดง้อกยอดออ่นออก ขึน้ไปบรรจบกับฟากฟ้า ปลดปลอ่ยออกเพือ่ใหพ้บกับเสรภีาพ 

จากคณุ : โยคาวจร [ 23 ก.ค. 2542] 

 

ขอเลา่ดว้ยคนครับ เมือ่เชา้นีเ้พิง่ฟังนทิานมาจาก รายการวทิยขุองอาจารยเ์จมิศักดิค์รับ เก็บ
มาเลา่สูก่ันฟังครับ เรือ่งมอียูว่า่ 

มนัีกธรุกจิผูห้นึง่จบปรญิญา ทาง MBA จาก Havard หลังจากทีเ่ขา ออกมาทําธรุกจิจน
ประสบความสําเร็จ รํ่ารวยมหาศาล เมือ่มเีวลา เขาก็มักจะเดนิทางไปพักผอ่นทีช่ายทะเลแถว 
Maxico 

วนัหนึง่ขณะที ่เขากําลังนอนอาบแดดอยูท่ีช่ายหาดนัน้เอง เขาก็เหลอืบ ไปเห็นชายหาปลาผู ้
หนึง่ กําลังน่ังตกปลาอยู ่สกัพักชายหาปลาผูนั้น้ก็ลกุเดนิผา่นเขาไป นักธรุกจิรบีทัก  

"ลงุ ๆ ตกปลามาไดก้ีต่ัวละ" ชายหาปลาก็ เปิดถังใสป่ลาทีเ่ขาหามาไดใ้หด้ ูขา้งใน ก็มปีลา
อยูส่ ีต่ัว แลว้บอกวา่ "ก็ไดม้าสีต่ัว กะวา่จะเก็บไวก้นิ สองตัว เอาไปแจกเพือ่นฝงู สกัตัว เหลอื อกีตัว
ก็วา่จะเอาไปขายทีต่ลาด" 

"แลว้กวา่จะจับปลาไดส้ีต่ัวนีน่านหรอืปลา่วละ" นักธรุกจิถาม 



"ออ๋ ไมน่านหรอก พักเดยีวแหละ" ชายหาปลาตอบ 

"อา้ว แลว้เวลาทีเ่หลอื ลงุทําอะไรละ" 

"ก็นอนพักผอ่น ตืน่มาก็เดนิเลน่คยุกับเพือ่น พอหวิก็มาน่ังตกปลานีแ่หละ"  

นักธรุกจิรบีออกความเห็น "ทําไมลงุไมทํ่าอยา่งนีล้ะ แทนทีจ่ะจับปลาสามสีต่ัว ลกุก็จับใหม้ัน 
เยอะหน่อย แลว้ก็เอาไปขายทีต่ลาด พอได ้เงนิมา ลงุก็เอาเงนิไปซือ้เรอืสกัลํา เพือ่จะไดอ้อกไป 
จําปลากลางทะเล จะไดไ้ดป้ลามาเยอะๆ" 

"แลว้ยังไง" ชายหาปลาถามแทรก 

"ก็พอไดป้ลามาเยอะๆ ลงุก็เอาไปขาย ไดเ้งนิมามากเขา้มากเขา้ ลงุก็ซือ้เรอืลําใหญข่ึน้ 
หลายๆ ลํา เพือ่จะไดจั้บปลาไดม้ากขึน้" 

"แลว้ยังไง" ชายหาปลาถามอกี 

"ทนีีล้งุก็ตอ้งสรา้งตูแ้ชแ่ข็งเป็นของตัวเอง ลงุจะไดเ้อาไวเ้ก็บปลาทีห่ามาได ้ไมเ่สยีของ จะ
ไดเ้ก็บไวข้ายได ้ถา้ขายไมห่มดลงุก็ตัง้โรงงานปลากระป๋อง เพือ่แปรรปู ก็จะนํา กลับไปขายไดอ้กี" 

"แลว้ยังไง" ชายหาปลาถามอยูคํ่าเดยีว 

"อา้ว จะยังไงลงุก็จะรํ่ารวย มเีงนิทองเหลอืใชจ้นไมต่อ้งทํางานอกีตอ่ไป ลงุก็จะมเีวลา มา
พักผอ่นชายหาด เหมอืนผมตอนนี ้วา่งๆ ลงุก็เดนิไปคยุกับเพือ่น ตกปลาเลน่บา้ง นอนพักผอ่นบา้ง 
ไมต่อ้งดิน้รนอกีตอ่ไป" 

"ห ึห"ึ ชายหาปลาไมพ่ดูอะไร ไดแ้ตห่ัวเราะเงยีบอยูใ่นใจ 

จบแลว้ครับ 

จากคณุ : มะขามป้อม [ 23 ก.ค. 2542]  

 

ในหนังสอืของอ.ประสาน ก็มเีรือ่งชายตกปลาคะ่ ซึง่เป็นนอ้งชายของนัสรดูนิในเรือ่งลา (ไม)่ 
โง ่ขอเลา่ตอนตอ่เลยละกันนะคะ... 

พอชาวประมงไดฟั้งเศรษฐพีดูก็ถามอยา่งงง ๆ วา่ 

"แลว้ขา้จะไดอ้ะไรตอ่ไป" 

"ปัดโธ ่เจา้นีช้า่งโงจ่รงิ ๆ เมือ่เจา้รํ่ารวยเหมอืนขา้เจา้ก็จะไดม้คีวามสขุ มคีวามสบาย เจา้จะ
ไดช้ืน่ชมกับชวีติไงละ่" 

นอ้งของนัสรดูนิมองหนา้เศรษฐทีีพ่ดูไปพลางยังตอ้งเช็ดเหงือ่ทีไ่หลหยดยอ้ย หยดติง๋ ๆ ไป
พลาง เขาดดูกลอ้งยาสบูอยา่งแรงกอ่นทีจ่ะดงึมันออกจากปาก พอ่ควนัโขมงออ้ยอิง่เป็นรปูมังกร 

"แลว้ทา่นคดิวา่ตอนนีข้า้ไมช่ืน่ชมหรอืมคีวามสขุกับชวีติอยา่งไร" ชาวประมงถามลอย ๆ  

"หรอืจะใหข้า้เหมอืนกับทา่นทีแ่กจ่นป่านนีย้ังไมรู่จั้กเขา้ใจความสขุทีแ่ทจ้รงิ ยังตอ้งทนทกุข์
ทรมานสงัขารของตัวเอง" 

นัสรดูนิทีเ่งยีบมาตลอดเวลา ก็พดูขึน้มาเป็นปรัชญาวา่ 

"คนเราทกุวนันีค้ดิงา่ย ๆ เชน่นีไ้มเ่ป็นหรอก คดิเป็นแตเ่รือ่งยุง่ยาก ทีจ่รงินัน้การทีเ่ราไมทํ่า
อะไรมาก ไมค่ดิอะไรมากตา่งหาก ทีจ่ะทําใหเ้ราไดส้ ิง่ทีด่งีามมากกวา่เกา่" 

"ไมทํ่าอะไรจะไดอ้ะไรมากไดอ้ยา่งไร" เศรษฐทีีถ่กูชมเชยจนหนา้มา้นยังคงกังขา 

"ไดซ้"ิ นัสรดูนิตอบ 

"ไดค้วามอสิระมากขึน้ และทีส่ําคัญไดค้วามสนัโดษ ความพอใจตอ่สิง่ทีต่นมอียูม่ากขึน้" 

จากคณุ : Lynnie [ 23 ก.ค. 2542]  

  
คัดลอกจาก http://www.dharma-gateway.com/ 
ผูค้ัดลอกและเรยีบเรยีง  hs6kjg 



นทิานเซน : นกอนิทร ี
โดย นพ.ประสาน ตา่งใจ 

 

 

โพสทใ์นลานธรรมเสวนากระทูท้ี ่000155 โดย คณุ : Lynnie [ 19 ก.ค. 2542 ] 

มเีรือ่งทีเ่ลา่ถงึชาวไรผู่ห้นึง่ วนัหนึง่ขณะเดนิเลน่ทีต่นีเขาไดพ้บกับไขข่องนกอนิทรทีองใบ
หนึง่ทีต่กลงมาแตย่ังไมแ่ตก เขาก็เลยเก็บมันกลับไปทีไ่รใ่หแ้มไ่กท่ีก่ าลังกกไขข่องมันอยูล่องฟักด ู 

ในไมช่า้แมไ่กก็่ฟักลกูนกอนิทรทีองออกมาจากไขพ่รอ้ม ๆ กับลกูของมัน ทัง้หมดจงึเตบิโต
มาดว้ยกัน ลกูนกอนิทรทีองจะรอ้งเชน่เสยีงรอ้งของลกูไกต่ัวอืน่ ๆ ทีเ่ดนิตามแมข่องมัน และจะหัด
คุย้เขีย่ดนิเพือ่หาอาหารหาแมลงไสเ้ดอืนไปตามเรือ่งของไก ่พอโตขึน้มาอกีหน่อยหนึง่ลกูนกอนิทรี
ก็ขยับปีกไดเ้ชน่ไกก่ระทงทัง้หลายทีพ่ยายามหัดบนิ  

และมันก็เหมอืนพีน่อ้งของมันทีส่ามารถบนิไดเ้พยีงชว่งสัน้ ๆ และต า่เรีย่ดนิ 

หลายปีตอ่มา วนัหนึง่ขณะทีล่กูนกอนิทรทีองเตบิใหญแ่ลว้ก าลังเดนิคุย้เขีย่ดนิหาอาหารกนิ
อยูนั่น้  

ไดม้องขึน้ไปแลเห็นนกตัวใหญท่ีส่งา่งามกางปีกบนิรอ่นถลาลมอยูบ่นทอ้งฟ้าอยา่งไมก่ลัว
เกรงตอ่กระแสลมแรง ปีกสทีองทีก่างอา้สะทอ้นแสงตะวนัเห็นเป็นประกายเจดิจา้อยา่งน่าประทับใจ
เป็นทีย่ ิง่ 

"แมเ่จา้โวย.. ชา่งสงา่งามอะไรยิง่นัก ใครรูบ้า้งวา่น่ันเป็นสิง่ใด ? " ลกูนกตะโกนถามขึน้มา
ดว้ยความตืน่เตน้ 

"น่ันคอื เจา้แหง่ฟากฟ้า พญาอนิทรทีอง" ไกห่นุ่มตัวหนึง่ทีอ่ยูใ่กล ้ๆ รอ้งตอบขึน้  

"พญานกอนิทรยีอ่มอยูแ่ตบ่นฟ้า...สว่นเราทีเ่ป็นเพยีงไกก่ระจอก ๆ มสีทิธเิพยีงเดนิดนิ 
อยา่ไดค้ดิโบยบนิเหนิหาวหว้งเวหา" 

ลกูนกอนิทรทีองจงึกลายเป็นไก ่นาน ๆ เขา้ก็แกต่ัวลงไปอยา่งไก ่และสดุทา้ยก็ตายไป
อยา่งไก ่เพราะตัวมันเองเทา่นัน้ทีค่ดิอยา่งเชือ่มั่นวา่ตนเองเป็นไก ่

 

  
 
คัดลอกจาก http://www.dharma-gateway.com/ 
ผูค้ัดลอกและเรยีบเรยีง  hs6kjg 



นทิานเซน : ลา (ไม)่ โง ่
โดย นพ.ประสาน ตา่งใจ 

 

โพสทใ์นลานธรรมเสวนากระทูท้ี ่000155 โดย คณุ : Lynnie [ 19 ก.ค. 2542 ] 

ทีจ่รงิลานัน้ไมโ่งเ่ลย ในธรรมชาตใินทุง่หญา้ทีม่า้ลาปนเปอยูด่ว้ยกันเป็นฝงู ผูน้ าฝงูจะตอ้ง
เป็นลาเทา่นัน้ ทัง้ ๆ ทีต่ัวมันเล็กกวา่ แตม่คีวามสามารถมคีวามแข็งแรงกวา่มา้มากนัก ทัง้ยังมี
ความสามารถเรยีนรูไ้ดเ้ร็ว ต านานโบราณของนักเดนิทางจงึมเีรือ่งของลากับมเูลาะห ์นัสรดูนิ คนที่
เหมอืนกับลา มคีวามโงท่ีฉ่ลาดหลักแหลม เพยีงแตว่า่คอ่นขา้งจะไมค่อ่ยมจัีงหวะจะโคน นทิานของ
ลากับนัสรดูนินัน้มหีลายตอน เป็นทัง้ปรัชญาธรรมชาตแิละเป็นภมูปัิญญาโบราณ ซึง่บางทก็ีตอ้งอา่น
ซ ้าหลายครัง้ถงึจะเขา้ใจ 

นัสรดูนินัน้เรยีนรูโ้ลกและความจรงิทางโลกจากลา และลาก็เรยีนรูโ้ลกของลาจากนัสรดูนิ ดัง
นทิานทีเ่ลา่ถงึการเดนิทางไปคา้ขายของนัสรดูนิทีต่อ้งเดนิทางขา้มแมน่ ้า  

มอียูค่รัง้หนึง่ทีนั่สรดูนิน าเกลอืไปขายทีเ่มอืงจนี เขาไดน้ าเกลอืจ านวนมากใสก่ระสอบแลว้ผกู
กระสอบเกลอืบรรทกุไวบ้นหลังลา จนมันหลังแอน่เดนิแทบไมไ่หว ระหวา่งเดนิทางขา้มแมน่ ้าที่
คอ่นขา้งกวา้งสายหนึง่ เกลอืทีบ่รรทกุอยูบ่นหลังลาทีเ่ปียกชุม่น ้าตลอดทาง ก็คอ่ย ๆ ละลายจนเกอืบ
หมด เมือ่ถงึฝ่ังตรงกันขา้มลามันก็รูส้กึวา่น ้าหนักทีแ่บกมาจนหลังแอน่นัน้อยู ่ๆ ก็หายไป มันก็ดใีจวิง่
ไปมารอบ ๆ นัสรดูนิเป็นวงกลม พรอ้มกับสง่เสยีงรอ้งดัง ๆ  

จนนัสรดูนิทัง้อายทัง้โกรธตัวเอง และพาลไปโกรธลาดว้ย คดิในใจวา่ "เออ ดแีลว้ ทใีครทมีัน
... วนัหนา้จะไดเ้ห็นกัน" 

ในการเดนิทางไปคา้ขายในคราวตอ่มา นัสรดูนิก็ขนเอาฝ้ายมัดใหญบ่รรทกุบนหลังลาจนหลัง
แอน่แทบเดนิไมไ่หวอกี  

พอทัง้ลากับคนเดนิทางมาถงึแมน่ ้าและขา้มน ้าไปไดส้กัครู ่น ้าหนักของฝ้ายอมน ้าก็ทวเีพิม่
มากขึน้จนลาแทบจะจมน ้าตาย นัสรดูนิตอ้งคอยชว่ยกวา่ลาจะขา้มแมน่ ้าและขึน้ฝ่ังมาได ้ก็เหนือ่ยกัน
ทัง้คนทัง้สตัว ์เมือ่ข ึน้มาไดนั้สรดูนิก็หัวเราะและพดูกับลาวา่  

"น่ันแหละทีจ่ะสอนใหเ้จา้รูว้า่ การเดนิทางขา้มแมน่ ้าแตล่ะครัง้ไดส้อนอะไรใหเ้รยีนรูบ้า้ง เห็น
ไหมวา่ทกุครัง้ทีเ่จา้ขา้มแมน่ ้า เจา้ยอ่มไดเ้รยีนสิง่ใหมเ่สมอ อยา่โทษขา้ แตต่อ้งขอบใจถงึจะถกู" 

และลาก็เรยีนรูจ้รงิ ๆ จนตอ่มาใคร ๆ ก็รูแ้ละกลา่วขานกันท่ัววา่ นัสรดูนิมลีาทีน่อกจากจะไม่
โงแ่ลว้ยังชาญฉลาดยิง่นัก 

หลังจากนัน้อกีนานตอ่มา มสีหายทีส่นทิสนมกับนัสรดูนิมากคนหนึง่แวะมาหาเพือ่ขอยมืลาที่
ฉลาดตัวนัน้สกัครัง้  

โชคไมด่ทีีนั่สรดูนิไดข้า่วลว่งหนา้ก็เลยเอาลาไปลา่มและขงัไวใ้นหอ้งทีห่ลังบา้น  

ดังนัน้เมือ่สหายของเขามาถงึทีพั่กของนัสรดูนิก็แปลกใจทีไ่มเ่ห็นลาทีป่กตจิะพบยนืกนิหญา้
อยูท่ีทุ่ง่หนา้ทีพั่ก สหายของนัสรดูนิจงึถามวา่ "ขา้ตัง้ใจมาขอยมืลาของทา่นไปท างานสกัสองสามวนั 
แตไ่มรู่ว้า่ตอนนีม้ันไปอยูเ่สยีทีไ่หน ขา้ถงึไมเ่ห็นมัน" 

นัสรดูนิท าหนา้เหมอืนกับวา่เห็นใจทีเ่พือ่นตอ้งมาเสยีเทีย่วเปลา่ ๆ เขาตอบวา่"ขา้เสยีใจจรงิ 
ๆ ตอนนีข้า้ไมม่ลีาเสยีแลว้" 

ทันททีีนั่สรดูนิพดูจบเสยีงรอ้งของลาก็ดังลั่นขึน้มา ก็รูอ้ยูแ่ลว้วา่ลานัน้มันรอ้งดังแคไ่หน 

สหายของนัสรดูนิจงึพดูออกมาดว้ยความโกรธวา่ "แลว้น่ันเสยีงอะไร ไมใ่ชเ่สยีงรอ้งของลา
ดอกหรอื ทา่นไมน่่าพดูปดวา่ไมม่ลีาอกีแลว้ จะไมใ่หข้า้ยมืลาก็น่าจะบอกกันตรง ๆ ก็ได"้ 

นัสรดูนิหันหนา้มาหาสหาย แลว้ก็พดูถามขึน้อยา่งชา้ ๆ วา่  

"แลว้ระหวา่งขา้กับกับลาของขา้ - ทา่นจะเชือ่ใครกันละ่ ? " 



แลว้คณุจะเชือ่ใคร ? ท าใหร้ะลกึถงึค าตอบทีพ่ระพทุธเจา้บอกแกส่านุศษิยข์องพระองคว์า่ 
อยา่เชือ่ผูห้นึง่ผูใ้ด อยา่เชือ่ตามทีเ่ขาเลา่มา อยา่เชือ่คัมภรีห์รอืแมแ้ตเ่ชือ่สมณะทีเ่ป็นครขูองตนบอก
เชน่นัน้ แตต่อ้งตดิตามแสวงหาประสบการณ์ดว้ยตนเอง คดิวเิคราะหด์ว้ยตนเอง ตัวเองเทา่นัน้ทีเ่ป็น
สรณะทีพ่ ึง่ ไมใ่ชพ่ึง่ผูอ้ ืน่หรอืพึง่ระบบหนึง่ระบบใด 
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นทิานเซ็น : ประต ู

 

 

ดา้นหนึง่ของวงัยืน่ออกหากองขยะ บนก าแพงวงัมแีนวเสน้กรอบประต ูแลเห็นไดเ้พยีงจางๆ  

มเีรือ่งเลา่สบืกันมาวา่ พระราชาจะเสด็จมาประทับยนืทีด่า้นหลังประตนูีปี้ละครัง้ ถา้ชาวเมอืง
คนใดขอเขา้ไปขา้งในวงั พระราชาจะยอมใหเ้ขา้ไป แตข่า่วลอืไมแ่จง้ดว้ยวา่ หลังจากเขา้ไปแลว้ 
พระราชาทรงท าอยา่งไร 

พอ่คา้คนหนึง่ถกูอ ามาตยก์ลา่วหาโดยไมเ่ป็นธรรม แตพ่อ่คา้ไมม่พียานหลักฐานทีจ่ะแกค้ดี
ของเขา เขาจงึยอมสละทรัพยส์นิทัง้หมด แลว้มายนืทีข่า้งหนา้กรอบประตวูงั ซึง่แลเห็นเพยีงรอยเสน้
จางๆ เขายนือยูเ่ชน่นีต้ลอดวนัตลอดคนื ปากก็รอ้งขอเขา้ไปในวงัทกุๆ ชัว่โมง ดว้ยความหวงัวา่ 
พระราชาจะเสด็จมาประทับยนือยูข่า้งหลังประตนัูน้ 

ในระยะแรก พอ่คา้ไดรั้บความล าบากแทบสิน้ชวีติ ตอ่มา ชายคนหนึง่ทีข่ ีม่า้ผา่นไปไดโ้ยน
เสือ้คลมุเกา่ๆท าดว้ยฟาง ใหเ้ขาใชค้ลมุกาย ขอทานคนหนึง่น าเศษอาหารมาใหเ้ขากนิพอประทัง
ชวีติ 

ชาวเมอืงรูข้า่วเรือ่งนี ้ก็มายนืดพูอ่คา้หนา้ประตวูงั บางคนหัวเราะ แตห่ลายคนรูส้กึประทับใจ
ในการทีพ่อ่คา้ยอมอทุศิทกุอยา่งเพือ่แลกกับความยตุธิรรม 

ในไมช่า้ ก็มคีนมาตัง้แผงลอย วางน ้าดืม่ส าหรับคนทีม่าดพูอ่คา้คนนี ้ผูท้ีน่กึนยิมในจติใจของ
พอ่คา้ก็สรา้งกระตอ๊บใหเ้ขา ตอ่มา ก็มคีนสรา้งบา้นหลังใหญใ่ห ้หลายคนมารับใชเ้ขา ทกุคนเห็นวา่ 
เขาคอืสญัลักษณ์แหง่ความเทีย่งธรรม ใครตอ่ใครพากันน าคดคีวามมาใหพ้อ่คา้ตัดสนิ แทนทีจ่ะไป
หาผูพ้พิากษาทีศ่าล เพราะทกุคนเชือ่วา่ การตัดสนิใจของพอ่คา้สจุรติยตุธิรรม และฉลาด 

คนืหนึง่ในเวลาเทีย่งคนื มแีสงสวา่งลอดออกมาจากก าแพงวงั และเสยีงแผว่ๆ พดูวา่  

"เขา้มาได!้" 

พอ่คา้เหลยีวไปมอง และเห็นกลุม่คนทีก่ าลังนอนหลับสนทิ คนเหลา่นีม้ารอความชว่ยเหลอื
ของเขาในวนัพรุง่นี ้เขาจงึกม้ลงถวายค านับทางทีม่าของเสยีงนัน้ แลว้กลับไปยนืขา้งหนา้ประตวูงั
ตามเดมิ 
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นทิานเซ็น : ความหมายแอบแฝง 

 
พวกมองโกลไดร้บชนะชาวจนีภาคเหนอืเมือ่ประมาณครสิตศักราช ที ่๑๒๓๐ และประมาณอกี 

๔๐ ปีตอ่มายังไดค้รอบครองประเทศจนีภาคใตอ้กีดว้ย 

พระเจา้กบุไลขา่นทรงเตรยีมกองทัพทีย่ ิง่ใหญ ่เพือ่รกุรานประเทศญีปุ่่ นถงึสองครัง้ แตถ่กู
ซามไูรซึง่ครองเมอืงคามาครูะขบัไลอ่อกไปทัง้สองครัง้ การสูร้บในประเทศจนีครัง้นัน้กนิเวลายดืเยือ้
เกอืบหนึง่ศตวรรษ 

เมือ่ใกลส้ ิน้ยคุสมัยนัน้แลว้ ขนุนางผูย้ ิง่ใหญช่าวจนีทา่นหนึง่ไดเ้ขา้พบเพือ่พดูคยุกับอาจารย์
เซ็นทา่นหนึง่ จากสถานทีซ่ ึง่ทัง้สองทา่นน่ังคยุกันนัน้ สามารถมองเห็นคา่ยของชาวมองโกลผูพ้ชิติ 
และเห็นวา่ ชาวมองโกลก าลังตระเตรยีมการรกุรานครัง้ตอ่ไปอกีแลว้ 

“การสูร้บนีด้จูะไมม่วีนัจบสิน้ ชา่งยดืเยือ้เหลอืเกนิ ไมม่ทีางระงับไดเ้ลย” ขนุนางจนีร าพัน
อยา่งเศรา้ๆ 

“การสูร้บสามารถจบสิน้ได”้ อาจารยเ์ซ็นพดู 

 “ดว้ยวธิใีดเลา่” ขนุนางจนีถาม 

อาจารยเ์ซ็นยกมอืตบหนา้ขนุนางจนีนัน้ฉาดใหญ ่

ขนุนางจนีตกตะลงึและโกรธมาก.......ชายคนนีห้ยาบคายเหลอืรา้ย!………เลวทรามทีส่ดุ......
รูแ้ลว้ละวา่ เราถาม แตท่ าไมตอ้งท าอยา่งนีด้ว้ย!..........คงจะเป็นปรศินาเซ็นบา้ๆ  อยา่งของพวกนี้
ละกระมัง.....เอะอะก็วา่มคีวามหมายแฝงอยู.่......คนโง่!..........ไมใ่ชห่รอก คงตอ้งมคีวามหมายแน่ๆ 
...........ตอ้งมคีวามหมายบางอยา่งในนีแ้น่ๆ...... 

อาจารยเ์ซ็นพจิารณาหนา้ตาของขนุนางจนีอยา่งใกลช้ดิแลว้พดูวา่ 

“ทา่นเองน่ันแหละ.....ทีห่ยดุการสูร้บไดแ้ลว้!” 
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นทิานเซ็น : ใจไมส่งบ 

 
ภกิษุรปูหนึง่ซ ึง่มาขอรับค าสอน กลา่วแกท่า่นโพธธิรรมวา่  

“ ใจของผมไมส่งบ ไดโ้ปรดชว่ยท าใหใ้จของผมสงบลงดว้ย ”  

“ ไหนลองเอาใจของเธอมาใหฉั้นดซู ิ” ทา่นโพธธิรรมตอบ “ แลว้ฉันจะท าใหม้ันสงบ”  

“ แตเ่มือ่ผมหาใจของผม ” ภกิษุรปูนัน้กลา่ว “ ผมก็หามันไมพ่บ ”  

“ น่ันไง ” ทา่นโพธธิรรมสวนมาทันควนั “ ฉันไดท้ าใหใ้จของเธอสงบแลว้ ” 
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นทิานเซ็น : ลา้งชาม 

 
ภกิษุรปูหนึง่กลา่วแกท่า่นโจชวีา่ “ ผมเพิง่เขา้สูพ่ระพทุธศาสนา โปรดใหค้ าแนะน าแกผ่มดว้ย ”  

ทา่นโจชถีามขึน้วา่ “ เธอกนิขา้วตม้ของเธอแลว้หรอืยัง ”  

ภกิษุรปูนัน้ตอบวา่ “ ผมกนิแลว้ครับ ”  

ทา่นโจชกีลา่ววา่ “ ถา้งัน้ไปลา้งชาม ”  
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นทิานเซ็น  

โพสทใ์นเวปบอรด์ กองทัพพลังจติ โดยคณุ Kamen rider เมือ่ 10-01-2005  
http://www.palungjit.com/board/showthread.php?t=3148 

 

ปรศินาฝ่ามอื 

ทา่นโมกเุซน เป็นพระเซ็นรปูหนึง่ทีอ่าศัยอยูใ่นวดัทีต่ าบลทันบา วนัหนึง่มศีษิยฆ์ราวาสของ
ทา่นมาปรารภกับทา่นวา่ ภรรยาของตนเป็นคนขีเ้หนยีวเหลอืเกนิ อยากใหท้า่นอาจารยไ์ปชว่ยเทศน์
โปรดดว้ย ทา่นอาจารยโ์มกเุซน จงึไปเยีย่มภรรยาของชายผูนั้น้ แลว้ยกก าป้ันทีก่ าแน่นยืน่ตรงไป
ตรงหนา้เธอ ดว้ยความประหลาดใจภรรยาชายผูนั้น้ไดถ้ามทา่นอาจารยว์า่ 

"ทา่นหมายความวา่อยา่งไร ?" 

ทา่นโมกเุซนตอบวา่ 

"ถา้มอืของฉันเป็นเชน่นีต้ลอดไป เธอจะเรยีกมันวา่อะไร ?" 

"มอืพกิาร" ภรรยาชายผูนั้น้ตอบ 

ทา่นโมกเุซนจงึแบมอื แลว้ยืน่ฝ่ามอืทีแ่บไปตรงหนา้เธออกี แลว้ถามวา่ 

"ถา้มอืฉันเป็นอยา่งนีอ้ยูเ่สมอละ่ เธอจะเรยีกวา่อยา่งไร ?" 

"ก็พกิารอกีแบบหนึง่" เธอตอบ 

"ถา้เธอเขา้ใจเชน่นัน้ได ้เธอก็ยอ่มเป็นภรรยาทีด่ไีด"้ 

ทา่นอาจารยก์ลา่วแลว้ก็ลาจากไป หลังจากนัน้ ภรรยาของศษิยท์า่นอาจารยก็์ชว่ยเหลอืสามี
ของเธอเป็นอยา่งด ีรูจั้กจับจา่ยใชส้อยและรูจั้กเก็บออม  

ทา่นทีม่ภีรรยาแลว้และมปัีญหาเชน่นีล้องใชว้ธิขีองทา่นอาจารยโ์มกเุซนดก็ูคงจะด ีส าคัญแต่
วา่ภรรยาของทา่นจะมสีตปัิญญาเทา่ภรรยาของศษิยท์า่นอาจารยห์รอืไมเ่ทา่นัน้  
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นทิานเซ็น  

โพสทใ์นเวปบอรด์ กองทัพพลังจติ โดยคณุ Kamen rider เมือ่ 10-01-2005  

http://www.palungjit.com/board/showthread.php?t=3148 

 

ทดสอบเซ็น 

ทา่นฉนิโซ เป็นขา้ราชการชัน้ผูใ้หญท่ีม่าศกึษาเซ็นอยูใ่นวดัรว่มกับคณะขา้ราชการคนอืน่ๆ 

แตเ่ป็นผูท้ีม่คีวามแตกฉานในเซ็นมากกวา่ผูอ้ ืน่ ทา่นมักจะมวีธิกีารทดสอบบคุคลตา่งๆใหเ้ห็นเป็นที่

ประจักษ์อยูเ่สมอ วนัหนึง่ ขณะทีข่ ึน้ไปอยูช่ัน้บนของอาคาร เพือ่นศษิยด์ว้ยกันไดช้ีม้อืออกไปทีพ่ระ

กลุม่หนึง่ ซึง่ก าลังเดนิอยูน่อกหนา้ตา่ง แลว้ถามทา่นฉนิโซวา่ 

"พระภกิษุเหลา่นัน้เป็นพระธดุงคใ์ชไ่หม ?" 

"ไมใ่ช"่ ทา่นฉนิโซตอบ 

"รูไ้ดอ้ยา่งไรละ่วา่ไมใ่ช ่?" เพือ่นศษิยส์งสยั 

"เอาละ จะทดสอบใหด้"ู ทา่นฉนิโซตอบ แลว้เขาก็ตะโกนออกไปดัง 

"ทา่นพระธดุงคค์รับ" 

เสยีงตะโกนท าใหพ้วกพระภกิษุทีเ่ดนิอยูข่า้งลา่งแหงนหนา้มองขึน้ไปทีห่นา้ตา่ง ทา่นฉนิโซ

จงึกลา่ววา่ 

"น่ันไง ฉันวา่แลว้ จรงิไหมละ่วา่ไมใ่ช"่  

ทา่นผูอ้า่นละครับ วา่ใชห่รอืไมใ่ช ่? ถา้พจิารณากันอยา่งผวิเผนิแลว้ก็น่าจะใช ่เพราะเวลาถกู

เรยีกก็เงยหนา้ขึน้ตอบรับ แตท่ีจ่รงิแลว้ก็ไมใ่ชต่ามทีท่า่นฉนิโซวา่ เพราะการเงยหนา้ตอบรับแสดงวา่ 

พระเหลา่นัน้ยังมคีวามหวัน่ไหวอยู ่ยังไมส่งบจรงิ แสดงวา่ทา่นยังไมใ่ชพ่ระธดุงคจ์รงิๆ  

 

  
 
คัดลอกจาก http://www.dharma-gateway.com/ 
ผูค้ัดลอกและเรยีบเรยีง  hs6kjg 



นทิานเซ็น  

โพสทใ์นเวปบอรด์ กองทัพพลังจติ โดยคณุ Kamen rider เมือ่ 10-01-2005  
http://www.palungjit.com/board/showthread.php?t=3148 

 

ใครเขา้ใจ 

วนัหนึง่ทา่นอาจารยก์ชิ ุไดข้ ึน้ธรรมมาสเพือ่แสดงธรรมโปรดศษิยข์องทา่น ปรากฏวา่มศีษิย์
ฆราวาสคนหนึง่ เดนิออกมาหนา้ธรรมมาส แลว้คอ่ยๆ กา้วเดนิจากทศิตะวนัออกไปทางทศิตะวนัตก 
เป็นการแสดงความเขา้ใจในธรรม ซึง่เป็นปรศินาธรรมอยา่งหนึง่ พระรปูหนึง่เห็นดังนัน้ ก็ลกุออกมา
หนา้ธรรมมาสแสดงความเขา้ใจในธรรมของทา่นบา้ง โดยทา่นไดค้อ่ยๆ กา้วเดนิจากทางทศิตะวนัตก
ไปทางทศิตะวนัออก สวนทางกับฆราวาสทา่นนัน้ ทา่นอาจารยก์ชิ ูเห็นทัง้สองแสดงปรศินาธรรม
เสร็จแลว้ ก็กลา่วขึน้วา่ 

"ฆราวาสเขา้ใจเซ็น แตพ่ระไมเ่ขา้ใจเซ็น" 

ฆราวาสทา่นนัน้จงึเขา้ไปหาทา่นอาจารย ์แลว้กลา่ววา่ 

"กระผมขอบพระคณุทา่นทีย่กยอ่ง ......" 

พดูยังไมทั่นขาดค า ทา่นอาจารยก็์เอาไมห้วดเขาทันท ีพระรปูนัน้ก็เขา้ไปหาทา่นอาจารยบ์า้ง 
และพดูวา่ 

"กระผมขอรับค าสอนจากทา่น" 

ทา่นอาจารยก็์ตอบดว้ยการหวดดว้ยไมเ้ทา้อกี แลว้ก็ถามขึน้กลางทีป่ระชมุวา่ 

"ใครสรปุปรศินาธรรมขอ้นีไ้ด ้?" 

ทกุคนเงยีบหมด ทา่นอาจารยย์ ้าอกีก็ไมม่ผีูใ้ดตอบ 

"เอาละ ฉันจะสรปุเอง" 

แลว้ทา่นอาจารยก์ชิก็ุโยนไมเ้ทา้ทิง้ลงกับพืน้ พลางหันหลังเดนิกลับหอ้งทันท ี

การถา่ยทอดแบบเซ็นบางครัง้ก็ดปูระหลาด และดเูหมอืนไรเ้หตผุล แตถ่า้มองใหล้กึซึง้แลว้
จะไมเ่ป็นเชน่นัน้ เพราะปรศินาแตล่ะขอ้ มุง่ไปสูก่ารใหล้ะวางอัตตาทัง้ส ิน้ แลว้ทา่นครับละ่สรปุได ้
หรอืยัง ?  
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ทายอาย ุ

วนัหนึง่ทา่นกานไทส ุซึง่เป็นผูค้งแกเ่รยีนในลัทธขิงจือ้ ไดไ้ปเยีย่มทา่นอาจารยไ์ดเท็นที่
อารามใกล ้ๆ  แลว้ถามทา่นอาจารยว์า่ 

"ทา่นอาจารย ์ทา่นอายเุทา่ไรแลว้ ?" 

ทา่นไดเท็นยกสายลกูประค าขึน้ แลว้กลา่ววา่ 

"ทา่นเขา้ใจไหม ?" 

ทา่นกานไทสงุงงัน ทา่นไดเท็นจงึกลา่วตอ่ไปวา่ 

"กลางวนัมลีกูประค า ๑๐๘ ลกู กลางคนืม ี๑๐๘ ลกู" 

ทา่นกานไทสก็ุยังคงไมเ่ขา้ใจ จงึลากลับบา้นดว้ยความหงดุหงดิใจ ภรรยาของทา่นกานไทสุ
ทราบเรือ่ง จงึแนะใหก้ลับไปถามความหมายจากทา่นอาจารยไ์ดเท็นใหมว่นัรุง่ข ึน้ ทา่นกานไทส ุจงึ
รบีไปยังอารามทา่นไดเท็นแตเ่ชา้ และไดพ้บกับหัวหนา้พระในวดั จงึไดถ้ามปัญหานัน้ขึน้ หัวหนา้พระ
ไดข้บกรามสามครัง้ และไมไ่ดอ้ธบิายอะไร เมือ่ทา่นกานไทสไุดพ้บกับทา่นไดเท็น จงึถาม
ความหมายนัน้อกี ทา่นไดเท็นขบกรามสามครัง้เป็นค าตอบ ทา่นกานไทสจุงึวา่ 

"ผมรูแ้ลว้ พระพทุธศาสนายอ่มเหมอืนกันหมด" 

"ทา่นพดูอยา่งนัน้ไมไ่ด"้ ทา่นไดเท็นสวนกลับ 

"ไดซ้ ิเมือ่กีน้ีห้ัวหนา้พระก็ท าอยา่งทา่นน่ันแหละเมือ่ผมถาม" 

ทา่นไดเท็น จงึเรยีกหัวหนา้พระมาสอบถาม เมือ่ไดค้วามดังนัน้ ทา่นก็ตหีัวหนา้พระแลว้ไล่
ออกไป  

ลกูประค ามจี านวน ๑๐๘ ลกูเป็นวงตลอด เมือ่ยกขึน้มาเปรยีบก็หมายความวา่ อายทุา่นยอ่ม
อยูเ่หนอืการก าหนดได ้การขบกรามของหัวหนา้พระ กับของทา่นนัน้แตกตา่งกัน หัวหนา้พระขบกราม
ดว้ยความไมรู่ ้แตท่า่นขบกรามดว้ยรูว้า่ทา่นกานไทสไุมรู่ ้ 
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รือ้อตัตา 

วนัหนึง่ ขณะทีท่า่นอาจารยนั์นเซ็น ก าลังจะออกไปท างานในทุง่ตามปกต ิก็มพีระภกิษุแปลก
หนา้รปูหนึง่มาเยีย่มทา่นถงึกระทอ่ม ทา่นจงึตอ้นรับเป็นอยา่งด ีและไดก้ลา่ววา่ 

"ขอใหท้า่นท าตัวใหส้บายเถดิ ทา่นจะหงุหาอาหารในครัวก็ไดต้ามสะดวก เมือ่ทา่นฉันเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ กรณุาน าอาหารทีเ่หลอืไปใหเ้ราทีทุ่ง่ดา้นโนน้ดว้ยก็จะเป็นพระคณุยิง่" 

แลว้ทา่นอาจารยก็์ออกไปท างานในทุง่ตลอดทัง้วนั พอตกเย็นก็กลับมายังกระทอ่มดว้ยความ
หวิโหย เพราะไมม่อีะไรตกถงึทอ้งเลยตลอดวนั พอมาถงึกระทอ่มก็พบพระรปูนัน้ก าลังนอนหลับ
สบายอยู ่มรีอ่งรอยวา่ไดห้งุหาอาหารและฉันอิม่แลว้ อาหารทีเ่หลอืก็เททิง้หมด เครือ่งใชต้า่งๆ ก็ถกู
รือ้ท าลายเสยีสิน้ ทา่นอาจารยนั์นเซ็น จงึคอ่ยๆ เอนกายลงนอนขา้งๆ พระรปูนัน้พระรปูนัน้จงึรบีลกุ
ขึน้ แลว้จากไปอยา่งเงยีบๆ ตอ่มาอกีหลายปี ทา่นอาจารยไ์ดเ้ลา่เรือ่งนีใ้หศ้ษิยทั์ง้หลายฟัง แลว้
กลา่วเสรมิวา่ 

"ทา่นเป็นพระทีด่มีากทเีดยีว ฉันยังคดิถงึจนบัดนี้"  

ทา่นท าใจแบบทา่นอาจารยนั์นเซ็นไดห้รอืเปลา่? ส าหรับทา่นอาจารยนั์นเซ็นแลว้ ทา่นไม่
ตอ้งท าใจเลยเพราะปกตขิองทา่นก็เป็นเชน่นีอ้ยูแ่ลว้ 
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ผูรู้ ้

วนัหนึง่ ทา่นกากไุดถ้ามทา่นอาจารยโ์ตกซุานวา่ 

"ผมคดิวา่อาจารยเ์ซ็นและผูร้อบรูเ้ซ็นแตเ่กา่กอ่น ยอ่มไปยังทีแ่หง่หนึง่ ทา่นอาจารยพ์อจะ
บอกผมไดไ้หมวา่ทา่นเหลา่นัน้ไปอยูย่ังทีไ่หน?" 

"ฉันไมรู่ว้า่ทา่นเหลา่นัน้ไปอยูท่ีไ่หน" ทา่นอาจารยต์อบ 

ทา่นกากรุูส้กึผดิหวงั กลา่ววา่ 

"ผมหวงัวา่จะไดรั้บค าตอบเหมอืนมา้ทีก่ าลังวิง่ แตผ่มกลับไดรั้บค าตอบเหมอืนเตา่ทีก่ าลัง
คลาน"  

ทา่นอาจารยโ์ตกซุานน่ังนิง่เงยีบเหมอืนคนใบ ้

วนัตอ่มา หลังจากสรงน ้าแลว้ ทา่นอาจารยโ์ตกซุานก็กลับมายังหอ้งน่ังเลน่ ทา่นกากไุดน้ าน ้า
ชามาถวาย ทา่นอาจารยจ์งึตบหลังลกูศษิยเ์บาๆ แลว้ถามวา่ 

"ปรศินาทีเ่ธอพดูถงึเมือ่วานนีเ้ป็นอยา่งไรบา้ง?" 

"วธิสีอนของทา่นอาจารยว์นันีด้ขี ึน้ครับ" ทา่นกากตุอบ  

ทา่นอาจารยโ์ตกซุานน่ังนิง่เงยีบเหมอืนคนใบเ้ชน่เดมิ 

ความเรา่รอ้นเมือ่ปะทะกับความสงบ เมือ่เขา้กันไมไ่ด ้ก็ยอ่มเกดิความไมพ่อใจ วนัแรกทา่นกา
กเุรา่รอ้น วนัตอ่มาทา่นสงบลงบา้งแลว้ ความรูส้กึจงึดขี ึน้ ทา่นอาจารยโ์ตกซุานก็มแีตค่วามสงบทัง้
สองวนั ความเป็นปกตธิรรมดาตามธรรมชาตนิีแ่หละ คอืหนทางของผูรู้อ้ยา่งแทจ้รงิ 
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พระหลายวดั 

ทา่นอาจารยเ์คยีวเซอ ิไดส้อบถามพระบวชใหมร่ปูหนึง่ทีพ่ ึง่จารกิมาถงึวดัของทา่นวา่มาจาก
ไหน ? 

"มาจากวดัสามภเูขาขอรับ" พระรปูนัน้ตอบ 

"เธออยูท่ีไ่หนระหวา่งพรรษาทีแ่ลว้ ?" ทา่นอาจารยถ์ามอกี 

"อยูท่ีอ่ารามหา้ภเูขาขอรับ" พระตอบ 

ทา่นอาจารยจ์งึกลา่ววา่ 

"ฉันจะฟาดเธอดว้ยไมเ้ทา้นีส้ามสบิท"ี 

"ท าไมกระผมตอ้งถกูลงโทษดว้ยเลา่ ?" พระรปูนัน้สงสยั 

"เพราะเธอออกจากวดัหนึง่ไปยังอกีวดัหนึง่นะส"ิ 

การแสวงธรรม ถา้ใจไมห่นักแน่นมั่นคง เปลีย่นจากวดัหนึง่ไปยังอกีวดัหนึง่เรือ่ยๆ ไปโดยไมม่ี
ความอดทน เพือ่ศกึษาสกัชัว่ระยะเวลาหนึง่แลว้ ก็คงจะตอ้งเปลีย่นไปตลอดชวีติ ทา่นละครับเริม่เขา้
วดัทีห่นึง่แลว้หรอืยัง ? 
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ยอดซามไูร 

ซามไูรผูห้นึง่มลีกูชาย 3 คน ตา่งก็มคีวามเชีย่วชาญในเชงิซามไูร พอถงึวาระทีซ่ามไูรผูพ้อ่
จะตอ้งมอบตราประจ าตระกลูใหล้กูชายเพือ่สบืทอดตอ่ไปนัน้ เขาก็ใชว้ธิทีดสอบความสามารถของ
ลกูๆ ทัง้ 3 คน ซามไูรผูพ้อ่คดิวธิไีดแ้ลว้ก็เขา้ไปน่ังอยูใ่นหอ้ง แลว้หับประตไูว ้ประตหูอ้งแบบญีปุ่่ น
เป็นแบบฉากเลือ่น และบนประตแูบบฉากเลือ่นนีเ้อง ซามไูรผูพ้อ่ก็น าเอาหมอนลกูหนึง่ขึน้ไปวางไว ้
แลว้แกก็เรยีกใหล้กูชายเขา้ไปหาทลีะคน  

ลกูชายคนโตถกูเรยีกกอ่น เมือ่เดนิไปถงึประตเูลือ่น พอขยับประต ูก็มองเห็นหมอนอยูข่า้งบน 
จงึเอือ้มมอืไปหยบิ แลว้เลือ่นประตเูขา้ไปหาพอ่ ซามไูรผูพ้อ่สัง่ใหเ้อาหมอนไปไวท้ีเ่ดมิ แลว้ใหน่ั้งรอ
อยูใ่นหอ้ง ลกูชายคนกลางถกูเรยีกเป็นคนตอ่ไป เมือ่เดนิไปถงึประตก็ูเลือ่นประตเูปิด ทันใดนัน้หมอน
ก็ตกลงมา ลกูชายคนกลางรบีรับเอาไวทั้นทโีดยแทบไมม่เีสยีงเลย แลว้จงึเดนิเขาไปหาพอ่ ซามไูรผู ้
พอ่ จงึสัง่ใหเ้อาหมอนไปวางไวท้ีเ่ดมิ แลว้ใหน่ั้งรออยูใ่นหอ้งเชน่กัน ลกูชายคนเล็กถกูเรยีกเป็นคน
สดุทา้ย พอเดนิถงึประตก็ูเลือ่นเปิดทันท ีหมอนก็ตกลงมา แว็บเดยีวดาบซามไูรก็ปลวิออกจากฝัก ใน
ชัว่พรบิตา หมอนถกูฟันจนนุ่นปลวิวอ่น แลว้เสยีบดาบลงฝักเหมอืนไมม่อีะไรเกดิขึน้ แทบไมม่ใีคร
เห็นใบดาบซามไูรเลยก็วา่ได ้แลว้ลกูชายคนเล็กก็เดนิอยา่งสงา่และสงบเขา้ไปหาพอ่ ถา้เป็นทา่น ๆ 
จะมอบต าแหน่งใหล้กูคนไหน ?  

ซามไูรผูพ้อ่ไดพ้ดูกับลกูทัง้สามวา่ 

"เจา้เล็ก เจา้ใชด้าบไดร้วดเร็วดังใจ" เจา้ใชใ้จ 

"เจา้กลาง เจา้รูว้ธิใีชม้อืแทนดาบได"้ เจา้ใชม้อื 

"เจา้โต เจา้รอบคอบรูก้ารควรไมค่วรกอ่นท าการทัง้ปวงเจา้ใชห้ัวหรอืปัญญา ไมไ่ดใ้ชด้าบ
เพยีงอยา่งเดยีว พอ่ขอมอบดาบประจ าตระกลูใหเ้จา้ จงปกครองคนในตระกลูแทนพอ่สบืตอ่ไป" 
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